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Aniittälaii.

Hvad en man, ädel och snillrik som TEGNÉR,
i heliga ämnen tänkt och talat, kan för ingen vara

utan intresse och, hvad mer är, upphyggelse. Från
inånga håll har derföre en önskan yttrats att, vid

sidan af hans vittra skrifter, jemväl äga någon

del af hans religiösa. Om redan häruti tillräcklig

anledning kunde sökas för dessa Kyrkotals utgif-

vande, ligger dock en ännu vigtigare i den pltgt,

som manar de efterlefvande att af en rik och skön

verksamhet bevara så många spår som möjligt,

uppsöka dem i mer än en rigtning , och på detta

sätt, till bilden af den bortgångnes personlighet, till

taflan af hans lif, samla nya drag och nya dagrar.

Endast så kan efterJtand den ena blifva fullt sann,

den andra rätt åskådlig. Vi känna TEGNÉR med
lyran, vi känna honom på t alar estolen , men
känna vi honom monne fullt, innan vi lärt känna

honom äfven vid altaret?

Från altaret äro de flesta af dessa tal hållna.

Det är från detta heliga rum, som han inviger

ömsom Kyrkans tjenare och murar; det är derifrån

,

som han undervisar, som lian varnar, som han

välsignar. Många af dem äro hållna i ringa lands-

kyrkor, inför obildade menigheter, enfaldiga kristna.

För dessa tusentals åhörare ur torp och byar passade

ej ett , vare sig i dogmatiskt eller oratoriskt afseende,

utarbetadt föredrag. Ej ett sådant må man derföre

vänta sig här. Det är blott ur Bibeln och sitt

lijerta, som talaren här hämtar sina ord: han lägger

dem utan konst och omsorg, så som de för tillfället

häst borde verka: han skyr tdlt , som för hans

åhörare vore för högt, för grannt, för främmande.



Han bjuder likasom till att liålla undan sitt snille;

men sitt nit, sin kraft, sin värma låter lian känna

öfverallt. Ocli derföre är det, som, äfven pä läsare

med större anspråk, dessa tal ej gerna kunna förfela

sitt intryck. Säkert skall mer än en af dem erfara

det på en gång rörande och gripande i en vältalighet,

som, der fråga blott bör vara om Guds ära, ej sköter

om sin, låter det Sköna böja sig för det Heliga, och

villigt offrar det Höga åt det Högsta.

Af de trettiofyra tal, som detta band innehåller,

utkomnio, under Författarens lifstid, blott fem. Att,

då handskrifterna äro förvarade, äfvon de öfriga,

förr eller sednare, skulle komma att utgifvas, var

att förutse; och man har derföre, i samråd med
flera inom Kyrkan aktade män, valt att göra det

redan nu, medan borgen fanns för handskrifternas

säkra läsning, och tillfälle erbjöd sig till jemförelse

mellan handskrifter och kopior. I flera af dessa

sednare, dem Författaren sjelf genomögnat, — han

ägde ofta blott qvar en afskrift, i utbyte mot det

bortskänkta originalet, — har han med egen hand

gjort en och annan lätt ändring, som i originalet

saknas , men som nu vid tryckningen blifvit iakttagen.

I öfrigt har, äfven der någon omarbetning möjligen

kommit i fråga, om Författaren lefvat, man ej ansett en

sådan tillstämlig, sedan han är död. Endast på ett

par ställen, der — såsom lätt fallet kunde bli, då

talen höllos inför olika församlingar — Författarens

tankegång återkom under samma uttrycksform, har

en uteslutning ägt rum för att hindra en omsägning.

Der en sådan ännu förekommer, har den, utan fara

för sammanhanget, ej kunnat undvikas.



KYRKOTAL.



Aiiiiiärkiiiiigai*.

För talen vid Presli^igningar har tiden , då hvarje sär-

skildt blifvit hållet, ej med full visshet kunnat utrönas. Talet

vid en ung krigares graf (sid. 145) är det enda i denna

samling, som TEGNÉR hållit, innan han blef Biskop. Det

hölls i Lackalänge, hans praebende-pastorat invid Lund,
den 27 Febr. 1818, Visitations-talet i Pjetteryd 1830
(sid. 191) synes han till någon del hafva användt äfven vid

invigningen af Nottebäcks kyrka 1837, att dömma af de

utdrag ur talet vid sistnämda akt, som finnas införda i

"Bihang till Wexiö stifts-tidningar för är 1838". Vid kyrko-

invigningen i Wäckelsång 1832 (sid. 263) hindrade sjuk-

dom Författaren att sjelf vara närvarande. Hans tal upplästes

af en annan.



I.

Tid en PrcsUi^iiiiig.

äJu skall viga dem, att de blifva det allraheli^

gaste/" hette det fordomdags till Moses om
tabernaklet och arken och altaret och de he-

liga kärlen. Men alla dessa voro dock endast

liflösa och förgängliga tecken af en helighet,

som egenteligen icke genom något jordiskt kan

afbildas, emedan hon är renare än ljuset, eme-

dan hon är hvitare än dufvovingar. Derföre

lämpar jag orden till eder, J unge bröder,

hvilkas pligt det blifver från i dag att, bättre

än tabernaklet och altaret, på jorden föreställa

det allraheligaste , hvars förnuftiga stämmor, hvars

lefvande bilder J aren kallade att vara. Det

är ett heligt, ett dyrt, ett ansvarigt kall, som

J åtagen eder; J stan på en vändningspunkt i

eder lefnad, lika vigtig för andra som för eder

sjelfva. Ty det värf, J skolen föra, rörer det

vigtigaste af menniskors väl; den fana, J sko-

len svärja, får ej öfvergifvas förr än i döden.

* Andra Mosebok 30: 29.
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Derföre boren J icke lättsinnigt halka öfver

ett ögonblick som detta, der tid och evighet

flyta tillsaramans, der bestämmelsen är hög,

men kraften ringa, der löftet är dyrt, men
verkställigheten svår. Jag förmanar eder alltså,

att J med allvar betänken, och icke blott be-

tänken, utan äfven kännen i edra hjertan, hvad

stundens mening är, och hvartill det egente-

ligen är som jag i dag viger eder.

Jag viger eder icke till jordisk rikedom;

ty i vårt land är fattigdomen det vanliga, det

apostoliska arfvet inom ert ständ. Men jag

ville viga eder till andans rikedom, h vilken

väl kommer ofvanifrån, liksom all annan god gåfva,

men den gåfvan bör genom egen omtanka gö-

ras fruktbar, hon bör förkofras genom fliten,

hon bör förädlas genom bruket. Jernet växer

också i berget 5 men det måste brytas ur sina

dunkla gömmor, det måste renas genom mån-

get eldprof, det måste hamras och härdas och

slipas, innan det blir färdigt till plogbill, som

närer, eller till svärd, som försvarar land och

rike. Och sålunda är det äfven med andans

gåfvor. Själen födes naken, liksom kroppen,

men med olika anlag. De stora anlagen äro

en himmelsk skänk, men deras utbildning är

menniskans ensak; kunskap är icke ärfd utan

förvärfd,- hvar och en, som vill, kan eröfra den,

ehuru fortare eller sednare, om han endast vill

med allvar. Till ett sådant allvar förmanar
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j;ig er tlerförc^ till den Hit, som dageligen

samlar, huru litet det oek må vara, till sitt

förråd
5

jag förmanar er till den ifver, som ej

tröttnar på halfva vägen, eller förr; till den

sjelfkänsla, som säger er huru litet J lärt och

huru ändlöst det är, som återstår att lära.

Följen J en sådan förmaning, betrakten J ert

kall, såsom J boren, som en anvisning på

kunskaper och bildning, ansen J livar je dag

förlorad, som ingenting lärt eder, då kunnen

J lätt trösta er öfver bristen på jordisk rike-

dom , ty då kommer han efter hand, han

kommer af sig sjelf den bättre rikedomen, som

hör till det allraheligaste , den andans och ve-

tandets rikedom, hvartill jag ville viga eder.

Jag viger eder vidare icke till verldslig

makt och inflytande. De tider äro förbi, de

äro lyckligtvis förbi, då kyrkans tjenare voro

statens herrar. Det var mörka, våldsamma,

förvillade tider; ty den andeliga makten är i

sin natur skild från den verldsliga, och kan

derföre ej utan missförstånd och oreda inkräkta

på den sednares område. Derföre förkunnade

också den store Gudasonen sjelf, att hans rike

icke var af denna verlden, utan af en högre,

andeligare och ädlare; och det höfves oss, som

skola förkunna hans lära, att tänka sammaledes

och ej eftersträfva en makt, som är främmande

för vårt egentliga kall. Nu ligger också den

svenska k3'rkan, som hon bör, icke öfver eller
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utom, utan inom staten; lion ligger, liksom hjcrtat

ligger i menniskobröslet, och fördelar värmen

och upprätthåller samhällets inre, andeliga lif.

Detta är också kyrkans ursprungliga syfte, och

ingen, som rätt förstår hennes väsende, skulle

önska henne en annan plats. Det är alltså

icke till någon yttre makt och inflytande, som

jag viger eder; men väl ville jag viga eder till

en inre makt, till ett andeligt inflytande på

de menigheter, som framdeles komma att an-

förtros åt eder ledning. Det gifves i sanning

intet skönare välde än det faderliga, som en

rättskaffens prestman kan och bör utöfva på

folket. Det förstås af sig sjelft,att detla välde,

främst och förnämligast, åsyftar församlingens

andeliga angelägenheter. Läraren skall under-

visa den okunnige om himmelens väg, han

skall visa den irrande tillrätta, han skall trö-

sta den bedröfvade, styrka den svages mod,
och bryta den förhärdades trotsighet. Emellan

vaggan och grafven gifves intet vigtigt förhål-

lande i det menskliga lifvet, der icke Aan skall

vara med. Han helgar alla band; och, när

det sista bandet brister i döden, då måsle han

vara tillhands med tröst för den kämpande

och med välsignelse öfver den förlossade. Men
just derigenom att hans verksamhet griper så

djupt in i menighetens andeliga lif, just deri-

genom måste den äfven iiafva ett märkbart in-

tly tände på hela dess tänkesätt, dess seder.
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dess verldsliga och husliga förhållanclen. För

den rätta presteu stAr hvarje dörr öppen, lik-

som hvarl hjerta: liksom Abraham inbjöd de

vandrande englarna, sä inbjuder honom folket

till sig. All församlingens sorg kommer till

honom för att få tröst, all församlingens glädje

för att möta deltagande. Y]>par sig en oeiiig-

hel, sä kan han bilägga, träffar en olycka, så

kan han mildra och beklaga, om ej afhjelpa,

den. I allt är han en vis räclgifvare, en

billig fridsstiftare, en faderlig vän. Han förer

sin hjord som den gode herden, och skadedju-

ren väga sig icke in pä hans fridlysta marker.

Han känner de sina och de känna honom.

Frid är hans helsning, och välsignelse är hans

afsked. Sä vandrar han, en lefvande hus-

gud, inom församlingen, eller ock sitter han

vid sin gästfria dörr och bjuder den kom-
mande in, och rådgör med de gamla och för-

manar de unga. Sålunda går är efter år, och

till slut, när han är gammal vorden, då är

han för alla den "käre fadren", dä lyssnar ett

förbättradt slägte till hans älskade röst, icke

blott i templet, utan äfven derutanför; det

företar sig intet utan hans råd, det hänger vid

den gamle vises läppar, det fruktar hans ogil-

lande vink och är stolt af hans bifallsnick.

Och när slutligen döden kommer, den svart-

klädda engeln med morgonstjernan i pannan,

då låter Herren sin tjenare fara i frid; ty han
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har gjort hans geriiing på jorden, och salig är

den tjenaren, hvilken Herren så finner.

Betrakten denna bild, mine unga bröder!

Den är icke diktad: jag har sett dess drag i

verkligheten. Men patriarkernas antal glesnar

allt mer och mer på vårt svenska Zion: det

är snart svårt att linna en prest, sådan som

han var i fordomtimuia; ty tiden har splitt-

rat sig i enskiltheter, han fattar ej, eller skattar

ej nog, den oförmedlade, den enkla, den rörande

skönheten af det förd na förhållandet mellan

lärare och församling. Men gören hvad J

kunnen, hvar och en i sin stad, för att åter-

ställa det. Det måste återställas 5 ty annars

förvissnar hjertbladet på mensklighetens blomma,

som varit och är och förblifver Religionen.

Eken dör först i toppen, som fornar; och på

samma sätt dör samhället först i lieligionen;

och, dör den ut, då förvissnar äfven den konst-

lade, den hopsatta statskroppen, liksom lem-

marne på en borttagen, då går menniskosläg-

tet tillbaka, och verldsstyrelsens gåta blir oss

dunklare än någonsin. Föreneji er derföre med
mig och bedjcn till Gud, att han n)å gifva er

kraft att ibland folket upprätthålla, icke ert

stånds, men andans, den bättre, den menskliga,

den gudomliga andans välde, som är grundadt

på förtroende, på kärlek, på kristelig from-

het. Jag för min del får icke skåda frukterna

häraf hos eder. Ty J aren unge som en mor-
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gonrodnad, och min sol har redan skridit fram

öfver sin middagshöjd. Men om någon af

mina efterträdare finner er sålunda, utöfvande

andans makt öfver folkets sinnen, till bätt-

ring, till frid, till salighet: då har denna da-

gen icke varit förgäfves, då har jag vigt er

till det allraheligaste. Amen.
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II.

Tid en Prestviguiug.

Lngeti far opp i himmelen, utan deuy som for ne-

der af himmelen, heter det hos Johannes. * Egent-

ligen åsyftar väl detta mennisJcones son, som
synbarligen säges ha stigit till himla 5 men det

har derjemte äfven en allmännare och djupare

betydelse. Ty hvad skulle väl mennlskones son

vara, om han icke tillika vore mensklighetens

urbild, den, som i sin personlighet föreställde

och uttryckte hela menskligheten? Hans lefiiad

förebildar allt det högsta och bästa i vår, det

ges ingen högre känsla, som ej förut klappat i

hans gudabarm', det ges intet lidande, som

icke är adladt af honom. Han är icke blott

mensklighetens föresj^n, utan äfven dess sam-

mandrag, urmenniskan, gudamenniskan: hans

törnekrona är blomkronan af lifvet. Hans lef-

nad var icke blott en lärande, en lidande, en

försonande, utan äfven en symbolisk. Hvad

som säges om honom och af honom , det har

icke blott en enskilt och bokstaflig , utan äfven

en allmän och andelig mening, som gäller för

hela slägtetj han är dess hieroglyfj häfderna gå

på den ton, som han anslagit, och verldshisto-

rien har gömt sin nyckel i hans graf.

* Joh. 3: 13. •
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När det sålunda heter, att ingen far opp i

himmelen, utan den, som for nedcr af himmelen,

så gäller icke detta blott om den stora Guda-

sonen, utan det gäller äfven, och i allmännare

mening, om menniskoanden, som också är en

Gudason och fallit neder af himmelen. Eller

hvar trou J annars, att han var, innan han

kom på jorden och inmurades i det vandrande

fängelse, som nu håller honom? Hvart tron J,

att han går, när fängelset förmultnar och väg-

garne falla till stoft? Och redan förut, redan

före döden, far han jn ofta upp i himmelen

och hämtar ny tröst och förhoppning och sa-

lighet ifrån ofvan. Hvad är uppenbarelsen

annat än en sådan himmelsfärd, företagen af

själar, som fått vingar till en dylik flygt? Och,

i en inskränktare mening, hvad är andakten,

den vi dock alla erfarit, som värmer, lifvar,

upplyftar sinnet ifrån jorden, som brinner i

bön eller sväller i såui^ — hvad är hon an-

nat än en sådan himmeisresa? Sannerligen,

det finnes intet menskligt hjerta, som ej nå-

gon gång, i sina bättre stunder, farit opp i

himmelen.

En befordringsanstalt för ett sådant ända-

mål är den kristna kyrkan, ett samfund af

vägfarande till himlen. Hon är den högsta af

alla inrättningar i menskligheten och anses

derföre med rätta för en gudomlig stiftelse.

Hon hvilar på ett helleberg, nemligen pä men-
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liiskonatureus högsta och ädlaste behof. Det

är en låfäiig tvist, om hon står öfver eller

under staten 5 ty hon gör beggedera, alltsom

man betraktar henne från olika håll. Hvar

hon är frisk och lefvande, der är äfven lif

och sundhet i hvarje ledamot, hon trifves och

växer och förkofrar sig i solens ljus och i stjer-

nornas skimmer. Men der hon k rasslar och

förtynar, der stockar sig blodet, der andas

samhället tungt, der är död och förruttnelse.

De rikaste, de kraftfullaste tider i historien

hafva varit de, då kyrkans lif var rikast och

kraftfullast, icke i yttre makt och prål, utan

i anda och sanning. Hon sjelf är anda och

sanning, och alltsom menniskan lossnar ifrån

henne, lossnar hon äfven från sitt väsendes an-

kargrund, och drifver redlös öfver vågen, och

finner ingen hamn på de saligas öar.

Det är en sådan kyrka, till hvars tjenst

jag i dag inviger eder, J broderi Välkomna

till det högsta och vigtigaste, men också det

ansvarsfullaste kall på jorden I Ty då andra

måste ansvara för sin förvaltning inför lagen,

inför samtiden, och, hvad som svårare är, in-

för sitt eget samvete, så masten J derjemte

ansvara inför Gud, hvars ord J förkunnen,

hvars församling J vården, hvars salighets skatt-

mästare J aren. Det är ett svårt yrke, ty

det går genom idel försakelse och uppoffringar.

J masten alltjemt ligga i krig med verlden
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och livad verlden har kärast. J masten be

henne utlcfverera tidens fröjder root en invis-

ning på evigheten. Och icke blott utom er

hafven J er fiende, äfven inom er sitter han

och lurar i ert eget bröst , J söner af samma
tid, som J skolen bekämpa, J vägledare från

samma jord, som alltjemt vill dra eder till-

baka! Måtte derföre den Gud, som korat eder

till sitt värf, äfven gifva er kraft till dess

utförande och rena edra h jer tan och bevinga

er själ 5 "ty ingen far opp i himmelen, utan den,

som for neder af himmelen"

De heliga skrifterna prisa ofta de from-

mes lycka, och visa, hur fromhet ger tröst i

iifvet och salighet i döden. Men hvem är from?

Hvad är fromhet? Betr;ikta vi henne i sitt

förhållande till andra menniskor, så är hon

idel godhet, välvilja, öfverseende: hon miss-

tänker intet, förargar sig öfver intet, hatet är

henne ett obekant språk, kärleken är hennes

modersmål. Hon går med öppna armar genom

Iifvet, der sitter en dufva och kuttrar vid

hennes hjerta, der bo endast fridens ord på

hennes läppar. Men fromheteii ser icke en-

dast åt jorden och på sina likar, hon ser äf-

ven uppåt himmelen och till Gud. I detta

fall kallas hon gudsfruktan, gudadyrkan, Re-

ligion j och som sådan är hon beslägtad med

mensklighetens ädlaste känslor, och likväl skild

från dem alla. Hon är beslägtad med känslan
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för det Sköna; ty Gud är äfveii det Skönas

Gud, skapelsen är hans dikt, som blommar i

våren, och gnistrar i sljernehvalfvet, och andas

ömhet och förtjusning i ett älskande hjerta.

Skönheten är väl förgänglig, men det Sköna är

evigt och ovanskligt, det är naturens högtids-

drägt, det är andens kröningsmantel. Men

just derföre är det mera form än innehåll: det

Sköna är sken, men ett återsken från Gud.

Den fromme solar sig gerna i detta ljus och

prisar honom, från hvilken det kommer; men
hans inre längtan uppfyller det icke allena.

Vidare är fromheten beslägtad med sin-

net för det Sanna, ty Gud är äfven sannin-

gens Gud, och lögn och falskhet finnas icke

hos honom. Om det Sköna ligger på ytan,

så ligger sanningen på botten af tingen, hon

är deras innersta grund och väsende. Derföre

är den fromme öfver allt och allestädes sann-

färdig, det bor intet svek i hans själ. Hon
är genomskinlig som en molnfri sommardag,

och himmelens ljus ser tvärsigenom henne.

Men sanningen, lemnad åt sig sjelf, fäster sig

uteslutande vid begreppet och skjuter känslan

åt sido, hon forskar och eftersinnar och räk-

nar, hon vill gerna mäta de frommas himmel,

och rita en landkarta öfver deras paradis. Der-

före är kärlek till sanningen allena icke ännu

fromhet, ehuru hon ingår deri och är nödvän-

dig för dess väsende.
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Och sliilligcii är fromlietei» äfvenväl hc-

släglad, och på det närmaste, med käiishiii

för det Goda; ty Gud är enkannerligen god-

hetens och ])ai inhertighetens Gud 5 mennisko-

slägtet ligger som ett bain på hans arm, och

han gläder sig, som en fader glades, när det

går hans söner väl. Godhet, välvilja, kärleks-

fullhet, de äro Guds hasta faddergåtVa till jor-

den, de utgöra lians väsendes rätta beläte ibland

menniskors barn. Derföre är också en from

man alltid tillika en god mauj begreppen här-

om falla nära tillsammans. Men det Goda,

åtminstone för verldens Ögon, beror mera på

den yttre, synbara handlingen; fromheten der-

emot på det inre tänkesättet. Det Goda, du

gör, eller åtminstone vill och åsyftar, kommer
af din fromhet, liksom blommorna komma af

vårvärman. Man uttr3'^cker detta äfven sålun-

da, att den goda gerningen kommer af tron^

ty tro är ingenting annat än fromhet, det vill

säga, att du öfverlemnar hela ditt väsende,

och med full tillförsigt, åt Guds goda behag,

att du upptager gudomen i ditt eget bröst,

tänker, så vidt du förmår, hans tankar, ver-

kar, så vidt du förmår, hans verk.

En sådan fromhet, hon är alltså ett sam-

mandrag af menniskans ädlaste krafter, hon

är blomkronan af lifvet, det högsta, h vartill

ett menskligt sinne kan lyfta sig. Det är hon,

som gifvit seder och bildning och mensklighet
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åt mciiuiskosliigtct: lioii är vår Icdsljenia i

lugnet och vårt nödaiikar i sLormeii. Hon

liar funnits, ehuru i m^^cket olika malt, i alla

tider och bland alla folkslags ty en tid utan

all from het, all tro, all aning om något högre

än iordlifvet, skulle snart brutit sönder sig

sjelf, upplöst samhället och jagat menniskan

åter till skogs, för att lefva med vilddjuren.

Hvarhelst ett menskligt öga blickar upp till

himlen och anar en Gud, hvarhelst ett mensk-

ligt förnuft forskar det Sanna, ett menskligt

hjerta älskar det Sköna och klappar för det

Goda, hvar helst det Adla bär sin krona, och

det Rätta sitt vattenpass, och det Stora sin

himmelsglob: — der har det äfven funnits

from het och tro och försakelse och uppolfring.

Det är en barnslig, en trångbröstad föreställ-

ning, som man stundom hör, nemligen att

fromheten skulle blifvit införd i verlden ge-

nom den kristna läran. Der fanns mycken

kristendom före Kristus, kristendom är en-

dast from betens dopnamn. Men visserligen

böre vi erkänna, att fromhelskänslan derige-

nom blifvit utvecklad och stegrad, och upp-

lyftad på den plats, der hon bör stå
, på mensk-

lighetens tinnar. Visserligen har Kristi lära

rensat bort fromhetens skal, och lagt dess kärna

i dagen. Hans lefnad var de frommas före-

bild, hans död var uppoflringens seger 5 och

med rätta står korset nu mera som tornspira
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pä Guds tempel; för del korset böier med rälla

hvarje ädelt sinne silt knä.

Det är till en sådan fromhets tolkar ocli

budbärare ibland folket, som jag i dag viger

eder, J unge män oeh bröder. Jag fruktar,

att jag viger eder till svikna förhoppningar,

till långvarig strid, der segren är oviss oeh

nederlaget troligt. Vi lefva i en ofrom tid,

mer ofrom, fruktar jag, ände ti esta föregående.

Sen er omkring I Det är inga fromma Gudar,

som menniskan nu dyrkar, utan en afgud i

sitt eget fåfänga hjerta, för h vilken bon allt-

jemt faller ner och tillbeder. Hennes egen obe-

tydlighet, hennes lumpna sjelf, är för henne

skapelsens medelpunkt; och det är lätt att inse,

hvad det skall bli af en verld, som har likaså

många solar som det finnes dåraktiga, betyd-

iiingslösa, egennyttiga, enskilta viljor uti men-

niskoslägtet. Det solsystemet ger i sanning

h varken ljus eller värma; och derför går det

också idel frostnätter genom dagens hälder; de

ljusa, de varma, de kraftiga andarne äro spridda

som stjernor i en mörk natt, och vada och

drunkna i molnen. Eller livar äro nu de folk,

som låga upp i herrlig ifver, och våga gods

och lif och blod för tro, eller ära, eller fri-

het? Visserligen talas och skrifves ideligen, och

ända till vämjelse, om folkens frihet, men det

är en frihet, som lemnar menniskan till slaf,

ja till lifegen, åt den sämsta af alla herrar,
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ät hennes eget jag, med sina vexiande hug-

skott. Det är en förderflig, en förstörande,

ja en föraktlig frihet j ty den går ut på att

jemna allt, h vilket är både mot Guds och na-

turens lag, den går ut på att upplösa det

menskliga samhällets grundvalar, den vill sätta

massan öfver förståndet, armstyrkan öfver tan-

ken. Hvad viljen J, mine bröder, uträtta med
en tid utan Gud, ett slägle utan ära? Ett

slägte, som ej lefver för annat än vinst, som

är andras förlust, eller fåfänga, som är den

manliga stolthetens apa, eller nöje, som är

tanklöshet och dagdrifveri? Hvad viljen J göra

med en tid, der mannen är fåfäng som en

qvinna, och qvinnan listig som en orm, der

de stora äro små, och de små äro vanskapliga

dvergar? Hvad är för ett sådant slägte korsets

predikan, det vill säga, predikan om rik upp-

offring, om fromt, om gudomligt mennisko-

värde? Jo, Judomen en förargelse och Greko-

men en galenskap. Och Judar sakna vi in-

galunda, hopkrumpna, småaktiga, egennyttiga

krämaresinnen, Judar, ehuru de äro döpta,

ehuru de hvarken tala Ebraiska eller Kaldaiska,

endast dålig Svenska. Icke heller sakna vi

Greker, lättsinniga, fåfängliga, opålitliga, konst-

fulla naturer, som förslå allt — utom Grekiska.

Ho tror er predikan ibland dessa? Af egen

bitter erfarenhet skulle jag kunna säga er alle-

handa
,
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hända, huru litet deu enskilte mannen, äfven

med god vilja, varmt nit och någon förmåga,

huru litet han uträttar i en tid, som är söm-

nig och trög för allt stort och ädelt, men va-

ken och liflig endast för det ohetydliga. Det

må vara oss en helsosam förödmjukelse att

erfara detta,
J3å

det vi måtte inse och erkänna

otillräckligheten af all menniskokraft, af allt

enskilt menskligt bemödande, då fråga är om
verldens gång och tidehvarfvets riktning. Vi

böre hoppas, att Gud genom omvägar, hvilka

ofta förefalla oss som en återgång, ett tillbaka-

skridande, vill föra sitt menniskoslägte till sig.

Skriften berättar, att Moses förde Israels barn i

fyratio år omkring i öcknen, för att komma till

det förlofvade landet, en väg, som beqvämligen

kunnat göras på lika så många dagar. Vi böre

tro, att menniskoslägtet för närvarande är stad t

på en dylik öckenfärd. Guldkalfven saknas

åtminstone icke, icke heller andra afgudars dyr-

kan, eller Moabiternas döttrar, en hel härskara

af frestelser. Likväl böre vi icke tvifla, att

Herren lefver och vakar och leder slutligen till

löftets land. I denna förhoppning böre vi ej

låta modet falla, utan gå vår ban oförryckt

fram, vore det också på svullna fötter, vi böre

alltjemt gripa efter det högsta, vore det också

med förblödda händer, med förblödt och gäc-

kadt hjerta. Den äldsta kristna församlingen

2
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hade sina martyrer, den nu varande har äfven

sina, men det är icke kroppen, som iifventyras

och lider, det är själen. Det är sinnets st()r(Ui

lugn, det är den svikna förhoppningen, det

är det fruktlösa hemödaudet, som utgöra vår

martyrkrona. Låtom oss förtjena henne, efter

så är Guds vilja. Men icke en fotsbredd vilje

vi vika för det onda utan kamp; klenmodigt

och feghjertadt vilje vi ej öfvergifva den heliga

saken, utan strida derför med alla andans va-

pen, alltsom vi kunua, med tankens slag-

svärd, eller bildens blixt, eller känslans from-

ma tårar. Icke en gång skämtets pilar eller

åtlöjets eldregn vilje vi försmå ; ty alla vapen

äro goda för dem, som svurit ljusets fana och

beslutat att stupa derinunder. Och när allt

är förloradt, när syndaflodens vågor slå till-

hopa öfver våra hufvuden och qväfva och för-

dränka oss: se, då bygger regnbågen sin glän-

sande bro öfver vår våta graf, en dufva il3'ger

med oljoqvisten derutöfver, och solen går upp

och lyser öfver ett nyfödt, ett bättre, ett

frommare slägte. Amen.
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III.

Vid en Prestvigiiins* *

A.nden gör lefvande, heter det hos Paulus. — Miiie

bröder! För att invigas i det heliga prediko-

embelet aren J komne hit från förödelsens

bj^gder, dem döds-eugeln med de svartnande

anletsdragen nyligen förhärjat. Edra städer

ligga som redlösa skepp på stränderna, och

rundtomkring dem höja sig tallösa grafvar, dem
ännu ingen grönska hunnit att skyla, liksom

friska sår, som ännu ej hunnit att ärra sig.

På de grafvarna, midt ibland dödens och för-

gängelsens rysligaste minnesmärken, skolen J

stå och predika, att Anden gör lefvande.

Anden gör lefvande: men livilken Ande,

hvarifrån kommer han, huru verkar han? Jag

skall snart lägga händerna på eder med bön.

Del är en gammal plägsed, bibehållen från

kyrkans äldsta tider, en symbolisk handling,

som ej saknar sin betydelse. Men icke k unnen

J på allvar tro, att Anden går genom finger-

spetsarna 5 utan han går igenom verlden, han

är verldens lifj egentligen gör han icke lefvan-

* Under Kolerans härjningar 1834.
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de, utan han är lifvet; hvad som är ulan

ande, det är dödt, är massa och förstelning.

Sen eder omkring: J finnen honom öfverallt i

den lefvande naturen, ifrån blommorna, der han

ännu ligger slumrande och drömmer sin rosen-

färgade dröm om våren, ända n^^ iiW stjernorna

,

de gyllene vandringsmännen i det blå, dem
han regerar så, att de icke stöta de strålande

pannorna mot h varandra, utan med säkra steg

tråda dansen i den bestämda banan. Och län-

gre opp på varelsernas trappa, der ser han,

ehuru ännu med dunkla blickar, fram ur djuret,

och skönjer och urskiljer och begär och afskjr

och njuter och lider. Men hos menniskan, der

blickar han med fidlsöfda, med klara ögon

omkring verlden, och ser sig sjelf, och skiljer

mellan god t och ond t, mellan rätt och orätt,

och dömmer och sluter och letar sig fram till

sitt ursprung, till Andarnas Ande, till Gud.

Frågas nu, hvilken Ande det är, som Apostelen

menar, så är det klart att det icke kan vara

någon blott och bart mensklig Ande, utan en så-

dan, som väl är beslägtad med det bästa i mensk-

ligheten, men dock är högre, kraftigare, renare

än det. Den Anden, som gör lefvande, det

måste vara en ljusets, en sanningens Ande,

emedan mörker och lögn äro dödens makter.

Det måste vara en fridens Ande, emedan strid

och tvedrägt sönderslita hjertat och döda dess

ädlaste känslor. Det måste vara en kärlekens
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Ande, emedan liatet är ett törne, som växer

opp ur de döda djupen, men kärleken är llfvets

blomrna. Det måste vara en helig Ande, eme-

dan han väcker och lifvar det heligaste hos

menniskan, renar begäret och helgar viljan.

Det måste vara en Guds Ande, emedan Gud
är bildande och lifgifvande, och allt lif kommer
ifrån Gudi och icke kan förklaras annorlunda

än som hans andedrägt. Och härmed är också

besvaradt, hvarifrån han kommer 5 ty han kom-

mer ofvanefter, hvarifrån all god och fullkomlig

gåfva kommer. Frågas det ändtligen huru han

verkar på menniskan, så är egentligen all in-

verkan af Anden oförklarlig, och vi kunne endast

bedömma den af dess följder. Dessa se vi

stundom framstå plötsligen och som genom en

blixt, andra åter komma efterhand, och man
kan fullfölja spåren af deras fortgång. Det är

en fåfäng fråga, om han verkar naturligt eller

öfvernaturligtj ty det öfvernaturliga kan men-

niskosinnet dock icke fatta. Men det gifves

intet land, intet tidehvarf, der han ej visat

sig, och verldshislorien är full af hans verk.

Alla jordens herrlige och ädle hafva känt ho-

nom, hafva varit förda af honom i sina bästa

stunder. Han tänker med den Vise och diktar

med Skalden: han uppoilrar sig med den dyg-

dige, och med den fromme ser han himmelen

öppen. Fatta vi honom uteslutande från denna

sistnämda sida, så framträder han väl i allt
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slags gudadyrkan, men renast och betydnings-

fullast i Kristendomen. Der är han nådever-

karen, emedan hans gåfvor, liksom allt him-

melskt, komma af nåd, icke af förtjenst. Der

är han hugsvalaren, ty han styrker de svaga

och tröstar de bedröfvade. Der utgår han både

af Fadren och Sonen, en djupsinnig bild, som

betecknar, att han är begges gemensamma tan-

ke, att han sammanbinder det gudomliga med
det högsta menskliga; der är han, hvad vi,

såsom en särskilt personlighet, kalla för den

Helige Ande. Detta är, i alla dess mångfall-

diga verkningar, den Ande, som ehuru på olika

sätt, gör lefvande, och den Apostelen derföre

sätter emot bokstafven, som dödar. Från ur-

minnes tider hafva de fåviska sagt: vi vilje

mana fram den Anden, och binda honom i

vår kyrka 5 vi vilje mura in honom i .vår läro-

byggnad. Men bäst de mura, se då flyger han

ifrån dem, och tar sin plats i ett öppet, ett

rent hjerta, ochj den konstiga lärobyggnaden

ligger der, som en andelös lekamen. Den Anden
besvärjer ingen, utan han kommer sjelfmant.

Den Anden känner ingen, utan den der honom
får. Måtten J undfå honom i stilla, i ödmju-

ka, i oförderfvade hjertan. Mätte han bo^och

trifvas der, och uppenbara sig i lära och lef-

verne! Och måtte han också ofta sitta på edra

läppar, och fara ut derifrån som en vårfläkt

och göra lefvande i församlingen. Amen.



31

IV.

Tid en Prestviguin^.

Ue hafva tagit bort min Herra, klagade Maria,

då hon fann grafveii tom efter den uppståndne.

Och sålunda må äfven vi klaga, då vi finna

icke blott grafven, utan äfven lifvet tomt.

Vår tid går onekligen framåt i många riktnin-

gar. Vetandet begrundar djupare och sträcker

sig vidare, den ena slöjan efter den andra faller

bort ifrån skapelsens anlete, menniskan ärmera

än förr naturens herre, åskan ledes i gångstol

som ett barn, och ångan spännes för lasset

som en draga re, och tlyttar ofantliga tyngder

öfver haf och land. Men i ett annat, i ett

vida vigtigare afseende, går äfven tiden tillbaka.

Utom sig herrskar menniskan mera än förr,

och hennes rike vidgas dagligen. Men inom

sig är hon mera slaf än någonsin,- midt i kri-

stenheten tjenar hon mera än förr de stumma,

de verkliga afgudarna. Templet i hennes hjerta

förfaller allt mer och mer, allt mer och mer

tränger fienden undan de goda makterna der-

inne. Det är ett kallt, ett beräknande, ett

kärlekslöst tidehvarf, och just derföre ett okri-
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steligt. Ty man älskar egentligen ingenting

annat än sig sjelf och sin egen lilla lumpna

personlighet,- hvarje enskilt man tror sig vara

medelpunkten i sols^^stemetj utom honom gif-

ves det intet, som har ett värde. Jorden är

till för att föda honom, medmenniskor för att

gagna honom, lag och rätt för att freda hans

fördelar, Gud sjelf är till för att slutligen he-

löna honom. Och på detta sätt krymper men-

niskohjertat ihop, likt en frostbiten blomma, och

de stora tankarna, de rika uppoffringarna för

sin tro, sitt land, sin ära, för allt, som är

stort och ädelt i menskligheten, de draga sig

alla undan, och skämmas för el t egennyttigt

och småsinnadt slägte. Det är sannt^ enfal-

digheten är försvunnen, men lifvets enfald har

äfven försvunnit 5 vantron är borta, men hon

har tagit tron med sig; man fruktar icke mera

för djefvulen, men man fruktar ej heller Gud:

det ihåliga lifvet har förlorat sin kärna, och

äfven de bättre bita sig fåfängt ömtända på

det målade skalet. Ofta i nattens tystnad,

när de mörka föreställningarna sväfva omkring

mitt sömnlösa läger, när jag tycker mig höra

hur likmasken gnager på mitt folks, på mitt

fäderneslands, på mina egna hjertrötter, då

förefaller det mig som om förstörelsens engel

ginge genom tidehvarfvet, liksom fordomdags

genom Sanheribs läger; då tycker jag mig stå,

icke vid Kristi, utan vid Kristendomens graf.
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och klagar med Maria: de hafva tagit bort min

Herra.

Det är mot detta onda, som J skolen stri-

da, J nnge med bröder, som i dag in vigens till

den kristna kyrkans tjeiist, och svärjen ljusets

och kärlekens fana. Låten icke förvilla er af

dagens tvister mellan de skriftlärde. Aderton

århundraden hafva hört deras spetsfundigheter

och ömsesidiga förkättringar; men det väsendt-

liga i Kristendomen, tänker jag, består för

evigheten, och då må det tillfiilliga och för-

gängliga gerna omvexla. Låt dem tvista om
uppenbarelsens möjlighet och verklighet. Hvarje

tänkande man vet inom sig sjelf, att hvarje

tid, och företrädesvis Kristi tid, uppenbarar

på sitt vis; menniskoslägtets häfder äro den

fortgående, den ännu oafslutade Uppenbarelse-

boken. Låt dem tvista om treenighetens hem-

lighet. Det väsendtliga är ju det, att Gud är

en Fader, att Sonen är menskligheten förestäld

i mensklighetens krona, i Jesus af Nazareth.

Och den långa tvisten om de begge naturerna

i Kristo, hvad blir dock dess slutliga upplös-

ning, om icke den att, i den män menniskan

stiger, nalkas hon Gudomen och sammanfaller

med den, eller, med andra ord, att hvarje

menniskobarn är bestämdt alt blifva en Guda-

son? Men den helige Ande, Guds Ande, han

går ju uppenbarligen genom verlden, som utan

honom skulle vara en död massa; han förnim-
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mes ju i hvarje menskligt hjerta, som vill det

Rätta, och söker det Sanna, och bihiar det

Sköna j han är ju med öfverallt i våra bästa,

våra saligaste stunder. Att fråga hur han ver-

kar på menniskan, huru nåden består tillhopa

med friheten, det är detsamma som att fråga,

om gnistan ligger i stålet eller i flintan, då

hon endast uppkommer genom en samverkan

af begge. Allt är nåd, och allt är frihet, ef-

ter som man ser det från särskilta och enstaka

sidor. Och slutligen Försoningens hemlighet,

som tillika är den eviga kärlekens hemlighet,

och som ej skulle vara det, om hon kunde

upplösas som ett räknetal: huru många äro

icke förklaringarna deröfver, huru besynner-

liga, huru motsägande! Men det vissa är dock

det, att hon är, och alltid varit, ett behof

för menniskohjerlat, att hon derför, ehuru

under olika former, går som en purpurtråd

genom menuiskoödets dunkla väf, att hon varit

och är och förblifver verldshistoriens hjertblod.

— På dessa Kristendomens hufvudläror beror

mycket^ på deras olika uppfattning föga. Men

på lärorna beror ingalunda allt; den rätta,

den väsendtliga gudadyrkan Hgger i den from-

ma känslan; det är för kallt för henne i hjer-

nan, men hon trifves i hjertkamrarna. Låt

begreppen vexla, endast det fromma sinnet

står qvar. Derföre förmanar jag eder att vä-

sendtligen söka verka i den riktningen; ty ti-
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dens oiuhi ligger i bröstet; ege nny ttau , beräk-

ningen, sjelfkärleken hafva utträngt all annan

och bättre kärlek; det sniåsinnade slägtet sak-

nar mindre ljus än värma; det är frossbryt-

ningar, som skaka verlden. Ett varmt, ett

nitiskt, ett kristeligt sinne hos läraren är den

bästa läroboken; folket förstår den öfverallt,

och efterdömet smittar, så väl det goda som

det onda. Kommen ihåg, att J aren himme-

lens ombud på jorden; de himmelska orden,

kärlekens och fritlens ord
,

passa illa tillhopa

med ett kallt och kärlekslöst siune. Er verk-

ningskrets må tilläfventyrs blifva inskränkt och

ringa; men ingen ting är ringa i hvad som

rör mensklighetens stora angelägenhet. Bevaken

den, så vidt J förmån. Framgång följer ej all-

tid, men välsignelse följer städse ett ärligt

bemödande. Välsignelsen bygger huset, och,

om huset är kyrkan, så botar hon dess refvor.

Måtte den välsignelsen stiga ner öfver eder,

och följa eder genom lifvct och i döden. Amen.
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V.

ITifl eii l*res<vi^iiiii^.

tlaf akt uppå dig sjelf och på läran, var for-

domdags Pauli förmaning till den unge Timo-

theus. Denna förmaning var dubbelt nödvändig

i församlingens första tider, då Kristendomen

ännu låg i sin vagga, dess bekännare voro få

och föraktade, emedan de för det mesta till-

hörde de ringare och obildade folkklasserna,

och läran sjelf, med alla sina egenheter, ansågs

som en svärmande dröm , var Judomen en förar-

gelse och Grekomen en galenskap. Vi lefva nu

under helt andra förhållanden. Kristendomen

har eröfrat hela den bildade verldenj vettenskap

och konst hafva öfverallt gått i dess tjenst;

öfverallt är hon ljusets öga; jordens vise böja

sitt hufvud för stjernan öfver Bethlehem, jor-

dens väldige hålla sin sköld för korset. Och

likväl ligger det i Kristendomen något eget,

något af yttre förhållanden oberoende, som gör

att Apostelens förmaning ännu alltjemt är an-

vändbar, helsosam, nödvändig. Ännu alltjemt

innehåller den i kärnfull korthet hufvudsumman

af den kristelige lärarens pligter. Jag uppre-
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par den derföre i dag; vid inträdet i edert

kall jielsar jag er med de betydiiingsfLdla orden:

Haf akt uppå dig sjelf och på läran.

Haf akt uppå dig sjelf. Den kristelige lä-

raren är icke livad forntidens prester troddes

vara. Han uppträder icke som ett slags högre

väsende, som en medlande person mellan him-

mel och jord, ty vi erkänna blott en medlare,

som är Jesus Kristus. Han talar icke omedel-

barligen med Gud, utan han förnimmer, som

hvarje annan, dess röst, men endast medel-

barligen, i uppenbarelsen, i förnuftet, i natu-

ren. Den helige Anden (ett begrepp, som, när

det rätt fattas, är hjertat i Kristendomen) kom-

mer till honom, men icke annorlunda än till

alla andra. Med ett ord, helgonskenet, som

låg kring det forntida presterskapets panna,

är försvunnet; den kristne läraren är icke någon

fridlyst person; tadlels öga hvilar fritt på hans

svagheter som på alla andras, han står, en

menniska ibland menniskor, endast med högre

kunskaper och ett heligare kall. Och, på andra

sidan, hvad är Kristendomen sjelf.̂ Utan tvif-

vel en lära, men en lära, som väsendtligen

är riktad på lifvet, det yttre och i synnerhet

det inre lifvet. Visserligen är Gudaktighetens

hemlighet stor; men icke derföre, att hon upp-

lyser oss om något förut alldeles ohördt och

okändt, utan derföre, att det är menniskohjertats

egen innersta hemlighet, den hon förklarar och



38

framstiiller i dagen. Det gifves ingen af Kri-

stendomens väsendtliga läror, som icke törnt

lag med silt frö i ett menniskobröst, och ana-

des dunkelt i våra bättre stunder, utan att

kunna komma till lif och klarhet. Men när de

vakna npp och framträda, då känna vi igen

de fördolda englarna; vi förnimma förgätna

men välbekanta toner, när de h viska till oss

om den himmelske fadren, hvars öga är öfver

oss, om kärlek, om försonlighet, om förtröstan,

och om fadrens hus, der det är många boningar.

Detta är hemligheten af Kristendomens fram-

gång och bestånd, och vi behöfve ej taga vår

tillflykt till något särskilt underverk för att

förklara dem: ty Kristendomen, ehuru i en

outvecklad gestalt, är sä gammal som verlden,

som menniskohjertat, och det är en djuptänkt

sanning, när Menaiskones Son säger hos Johan-

nes: Innan Abraham var, var jag. Den ledande

tanken i hela denna lära är tro, verkad genom

Anden, och uppenbar i gerningen. Ty livad

skulle väl tron vara, om hon icke är en öf-

vertygelse, grundad i känslan, och som tar

mandom i handlingen? Hvad skulle väl Anden

vara, om han icke är Guds kraft, verksam icke

blott i den yttre naturen, utan äfven i den

inre menskliga, der han framträder i tänkesätt

och i gerning? En tro utan gerning är ett så

fåkunnigt, ett så motsägande begrepp, som om
dn ville tänka dig ett seende öga, som ingen-
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ting ser, eller ett spri\k, som ej uttalar någon

föreställning, eller en vind på hafvet, som

hinner skeppet och dock icke fyller dess segel.

Derför är Kristendomen i sitt inneista väsende

en lära till handling; och just derföre kommer

det hos den, som förkunnar henne, mera än

annorstädes, an på hans esi^en personlighet, på

hans tanke- och handlings-sätl. Detta är så

påtagligt, att äfven den enfaldigaste inom för-

samlingen inser, eller rättare känner det. Vi-

sar hans lärare sig liknöjd och ljum för det

värf, han förer, förråder han spår till egen-

nytta, vald, hot, oorden tlighet i seder: då är,

i och meddetsamma, Kristi Evangelium förrådt,

och hans arhete i församlingen är fiifängt. In-

gen lärdom, huru djup och vidsträckt han än

är: ingen vältalighet, huru rik och lysande

hon än må visa sig, öfverskyler tlylika hrister

för det oförderfvade sinnet. Och derföre, mine

bröder, förmanar jag er med Pauli förmaning:

— om icke för er egen skuld, för eget anseendes,

för egen tillfredsställelses skuld, så åtminstone

för den lärans skuld, hvars fana J i dagskolen

svärja; för framgången af det heliga kall, hvars

pligter J nu viljen åtaga er; för den kristna

kyrkans skuld, som är den högre, den föräd-

lade mensklighetens skattkammare, som är por-

ten till himlen: jag förmanar eder med Pauli

förmaning: Hafven akt uppå er sjelfva!
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Det heter vidare: Haf akt uppå läran.

Kristna läran kallas med rätta för en uppen-

barelse. Men livad är uppenbarelse? H varje

tid uppenbarar, och Kristi tid gjorde det före-

trädesvis 5 men, både förr och efter den, fanns

uppenbarelse, och dess källa torkar ej ut, så

länge Gud lefver, så länge våren blir grön,

förnuftet forskar, och häfderna ha en tunga.

De naturkunnige lära oss, att ljuset i sig sjelft

är ett och enahanda och färglöst: men som

sådant kan det ej fattas af något menskligt

öga 5 det måste förut brytas i skyn och mot

jorden, och först derigenom kan det af oss

förnimmas med sitt rika, sitt skiftande förgspel.

Och på samma sätt är det äfven med uppen-

barelsens ljus. Det bär alltid och allestädes

sin tids färger, liksom det talar sin tids tun-

gomål. Det är i sanning en besynnerlig före-

ställning, att uppenbarelsen skulle ha fallit

alldeles enstaka , alldeles naken ner ifrån him-

len, lik de sköldar, som genom ett under fallit

från skyn, och dem Romerska sagan omtalar.

Den hade i det fallet åtminstone varit obruk-

bar och gagnlös för sin tids menniskor; och

de heliga urkunder, der kristna kyrkan söker

sin uppenbarelse, visa ej heller något sådant.

De innehålla läror om de gudomliga tingen,

men inbäddade bland en mängd andra ämnen,

som dermed stå i mer eller mindre samman-
hang
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häng. Att nu afsöndra livad som är egentlig

och bestående lärosats från livad som endast

är dess tillfälliga, till tiden hörande omkläd-

nad^ att skilja form frun innehåll, detta är de

skriftlärdes kall^ och om vi äfven inskränka

den kiistlige lärarens yrke endast till att ran-

saka skrifterna, så är dock redan detta en lifs-

tids göra. Ty huru mycken kännedom fordrar

det icke af forntidens språk, seder, tänkesätt

och öden, huru myckeii insigt om beskaffen-

lieten och utvecklingen af hela dess bildning?

Med ett ord, Bibeln har sin nyckel, sin för-

klaringsgrund i fyra årtusendens häfder. Men
— ännu mera. Sjelfva de funna lärorna före-

visa ett märkvärdigt framskridande, en steg-

ring, från de första enkla begreppen, som kunde

fattas af kringirrande Nomader, ända upp tili

dem, der den Vises utbildade förnuft ej har

något vidare att tillägga eller önska. Abrahams

Gud var väl redan den ende och sanne Guden,

men ännu endast för en stam af herdar, med
uteslutande af hela det öfriga menniskoslägteL

Hviiket afstånd är icke från denne ända upp

till Kristi Gud, som är alla menniskors kär-

ieksrike fader, och vill stifta ett evigt, ett him-

melskt rike på jorden, omfattande alla dess

slägten, och h varmed uppenbarelsen, från den-

na sida betraktad, kan anses fulländad! De

heliga urkunderna vitsorda på detta sätt uppen-

3
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barelseiis plan och fortgång, de innehålla pro-

tokollerna öfver den uppfostran, Gud gifvit

menskligheten, till en början symboliskt in-

skränkt inom ett enda folk, men sedermera,

och i tidernas fullbordan, ämnad att i Kristen-

domen omfatta dem alla. Härtill kommer slut-

ligen ännu en annan omständighet. Österlan-

dets Vise brukade icke att sammanbinda sina

läror till ett sammanhängande helt; de älskade

tvärtom att uttr3^cka sig i strödda satser, i

korta tänkespråk, i målande bilder. Vi åter

äro födde under en blekare sol, som icke färgar

inbillningskraften så rosenröd, vi lefva under

mera invecklade samhällsförhållanden, stå på

en annan bildningspunkt, och hela vår tids

riktning är uppenbarligen mera betraktande

och vettenskaplig är forntidens. För oss är det

derföre nödvändigt att i allt söka förståndig

enhet, och i sjelfva gudaläran måste vi söka

att sammanbinda begreppen i öfverskådligt sam-

manhang till ett helt, till en lärobyggnad. En
sådan lärobyggnad finnes icke, och kan, enligt

sakens natur, ej finnas i Bibeln; men väl fö-

refinnas byggnadsämnen dertill, ehuru i spridd

ordning. Aderton århundraden hafva öfvat sin

skarpsinnighet på att uppföra en dylik bygg-

nad: mången sådan har rest sig och åter fallit:

och ännu i dag tvista de skriftlärde både om
dess grundvalar och dess ritning. På detta

sätt har den kristna gudaläran, från sitt första
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enkla ursprung, växl ut till en vidlöftig vet-

tenskap, som icke kan umbäras af den, som
blifvit kallad alt förkunna henne bland folket.

Kristendomen ligger väl icke i vetandet j men
vetandet är dock nödvändigt för att rätt fatta

och, i synnerhet, för aM utveckla och framställa

det kristeliga lärobegreppet. Det förstås af sig

sjclft, att man icke af hvarje lärare i försam-

lingen kan fordra veltenskapen i sin fullstän-

dighet: endast dess allmänna begynnelsegrun-

der, endast en allmän, men klar, öfversigt af

dess följder, dess utveckling, dess närvarande

tillstånd, fordras med rätta. Den, som brister

häruti, han har icke akt uppå läran, han gör

icke en evangelisk predikares verk rättsliga,

han är blind, icke blott frjr sitt tidehvarf, utan

äfven för sitt kall och sin tro, han vet icke

på hvem han tror, eller åtminstone vet han

icke hvarföre han tror, han kan ej uppge något

förnuftigt skäl hvarföre han ej likså gerna borde

tro på Brahma, eller Budha, eller Mahomet.

I en tid så stormig, så mångfaldigt upprörd

som vår, då de vettenskapliga hvälfningarna

äro så många, då forskningen öfverallt och i

alla riktningar har sin djerfvaste liygt, och

mången fruktar, att hon torde skaka Kristen-

domen i sina grundvalar, — i en sådan tid

blir det nödvändigare än någonsin, att hvarje

lärare, efter förmåga, med vaksamt öga följer

och bedömmer vettenskapens riktning och, så

godt han kan, har akt uppå läran.
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Och med denna förklaring af Apostelns

betydningsfulla ord bjuder jag eder, J unge

medbröder, vara välkomna i kyrkans tjenst.

Hvarje redlig man, den der ett emhete hafver,

han aktar deruppå. Detta gäller, äfven om em-

betet är ett verldsligt kall. Den, som försum-

mar ett sådant, eller endast sköter det på

det håglösa sätt, som är nog för att ej ådraga

honom offentligt åtal: den, som anser sina

nöjen, sin maklighet, sin vinst såsom hufvud-

sak, och embetet sjelft med dess pligter som

bisak: den, som icke blyges att, dag från dag,

år från år, stå med tiggarstafven utanför sta-

tens dörr och bettla sig till det bröd, som han

är ombetrodd att med sitt nit, sin verksam-

het, sin duglighet förtjena: — sannerligen, hvarje

vältänkande man föraktar en sådan i djupet

af sitt hjerta, huru högt också slumpen eller

ett missledt förtroende må hafva ställt honom.

Gäller nu detta om ett verldsligt embete, huru

mycket mer måste det icke gälla om ett an-

deligt? Åt andans män har staten anförtrott

sin yppersta angelägenhet 5 k^^rkan har nedlagt

sitt heligaste i deras händer 5 de äro ämnade

att vara mensklighetens skattmästare. Söken

att svara mot ett sådant förtroende, J unge

män: tanken ringa om er sjelfva, men högt om
ert kall, och nedläggen deruti hela er själ,

alla ert förstånds och ert hjertas krafter. Ak-,

ten ert embete, ty solen skiner ej på något
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mera heligt och vördnadsvärdt. Betrakten det

från i dag som ert lifs bestämmelse, ty det

fordrar uteslutande sin man, det fordrar ett

helt jordiskt lif, och förbereder till ett evigt.

Framställen er sjelfva siisom en föresyn för

församlingen, i hjertats renhet, i nitets allvar,

i förståndets klarhet, i kunskapens säkerhet och

omfång! Hafven akt uppå er sjelfva och på läran;

ty när J delta gören, då [rälsen J er sjelfva och

dem, som er höra. Amen.
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VI.

\^U\ en Pre!^t^i$^iilug.

Ml. vad som är födt af Andaiwm, det är Anda,

heter det hos Johannes. Det är ett djuptänkt

uttryck, som i få ord omfattar de begge half-

runderna af hela vår menskliga natur, hela

vårt väsendes hemlighet. Det är en gammal

lära, att menniskan utgöres af tvenne stridiga

beståndsdelar, kropp och ande. Hvad kroppen

angår, så vete vi, att den bildas på samma
sätt, som alla andra jordiska ting, som blom-

morna, som träden, som djuren, eller hvad

helst som har lif, eller rörelse derjemte. Vi

vete, att den har sin tillväxt, sin mognad,

sitt förfall, och slutligen upplöser sig sjelf i det

stoft, hvarutaf han kommen är. Men det obe-

gripliga, det osynliga väsende inom oss, som

afspeglar verlden och beräknar dess lagar, som

ställer sig vid skapelsens vagga, och bjuder sig

till gäst vid dess graf, som tänker sig oänd-

ligheten, och hoppas pä evigheten, och bär inom

sitt jordiska bröst kärlekens mystér, det hem-

lighetsfullaste, det djupaste sakramentet i mensk-

ligheten, kärleken icke blott till sin like, utan
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till Gudomen sjelf, — detta föruiiderliga vä-

sende, hvad är det, livad betyder det, h var-

ifrån kommer det, hvart går det hän? Är det

kanske ingenting annat än den nödvändiga

följden af blodets omlopp, af en dallring i

nerverna, det tillfälliga spelet af organiska

krafter, förgängligt liksom de? Der hafva fun-

nits verldsvise, som yrkat detta. Och ännu

finnas de, livilka bekänna Kristendomen, ja

påstå sig ensamme hafva uppfattat Kristendomen

rätt, der finnas skriftlärde, som uppenbart

neka någon väsendtlig skillnad mellan kropp

och ande, utan låta begge förruttna i samma
graf. Den skönaste, den tröstefullaste tanke,

som ännu gått genom menskligheten, tanken

om andens odödlighet, den faller till stoft

inför denna nya Kristendom. Ocli Gud sjelf

finnes ej heller egentligen, åtminstone icke som

ett personligt och från verlden skildt väsende
j

der bor ingen Fader ofvan sky 115 Gud är egent-

ligen ingenting annat än sin egen tanke, sin

egen aning, sin egen längtan i ett mennisko-

bröst; han är icke, utan han blir, han växer

till, alltsom fromhetskänslan utvecklar sig hos

oss.* Men äfven om vi, som billigt tyckes,

låta den kristna verlden behålla sin Gud,

och anden sin odödlighet, om vi, både efter

förnuft och uppenbarelse, anse kroppen såsom

* Ilegelianer.
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väseiRUIige» skild från antleii, sa återstå dock

äMiui måivga frågor och tvifvelsmåK Huru har

ainleu växt tillhopa med kroppen? Huru har

den odödlige gästen förirrat sig i en jordisk

hj^dda? Sväfvade det kanske fordomdags, sväf-

var det ännu, i himlarymderna ett bevingadt

slägte af själar, med taiikar och känslor och

begär som vi? Fanns det ett syndafall i skyn,

och är det jordiska just dess straff, dess rening?

Så hafva många kyrkans fromn>e fäder före-

ställt sig,* och äfven den störste ibland dem.
Kristendomens egyptiska obelisk, fullristad med
djuptänkta, med heliga runor.** Det är sannt,

denna tanke var icke ursprungligen hans, utan

kommen från en af de hedniska vise. Hvad

gör det? Huru mången tanke, tänkt af hed-

ningar, har icke, och med skäl, vunnit burskap

i kristeidielen? Det är en besynnerlig före-

ställning, att Kristendomen skidle stå alldeles

enstaka, som en förtrollad stad, som ett nytt Je-

rusalem nedfallet ifrån himmelen, midt i verlds^

historien, utan något sammanhang med den för-

utgående tiden. Kristendomen är en uppen-

barelse: ja, men h varje tid uppenbarar, ty

Gud går, och har alltid gått, genom tiden. Hade

icke kristna korset sitt rotfäste i en föregående

bildning, hednisk så väl som judisk, så slotle

det icke nu och öfverskyggde hela den bildade

* Praeexistentianer.

** Origenes.
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verldeii , ilct bure ej på .sin paima solvisaren,

som afskuggar del eviga ljuset. — Eller kanhända

alt Gud, för h varje gång, skapar en ny menni-

skoande: så ofta en menniska födes, griper

han kanske med handen i sin flammande barm

,

och kastar ned en gnista i stoftet, som upp-

växer, nu till ett irrbloss, nu till en gudalåga.

Många bland de vise och skriftlärde hafva täi»kt

sålunda. * Eller kanhända att anden fortplantas

med kroppen, liksom en sjukdom, liksom ett lyte,

går ifrån far till son?** Denna föreställning

är den vanligaste, och förklarar riktigt nog en

lekamlig obegriplighet — med en andelig. Hvil-

kel är nu det rätta? jag vet det icke. H varken

uppenbarelse eller förnuft afgöra det. Jag sva-

rar endast med Johannes, eller rättare med
Kristus till Nikodemus: Hvad som är födt af

Andanom, det är Anda.

Men huru märke vi, att något är födt af

Andanom? Den, som icke finner svaret på denna

fråga inom sitt eget bröst, sannerligen han kan

icke heller lära det af andra. Men, om du

märker hos dig en stor, en ädel tanke, hvars

ursprung och anledning du icke vet, men som

griper och uppfyller hela ditt väsen , och ej

lemnar dig någon ro, innan han är utredd,

uttalad, verkställd, innan han, på ett eller an-

nat sätt, träder fram utur din själ, och verkar

* Creatianer.

+* Traducianer.
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och fyller sia bestämmelse: då kan du vara

viss på, att den är det Sannas, det Rättas

uppenbarelse, och att den är född of Andanom.

— Eller om en bild, en syn, drägtig med en

hel verld af skönhet, springer opp, du vet

ej hvarifrån, och öfverger dig icke, utan går

alltjemt, liksom eldstoden för Israels barn,

framför dig i öcknen; var då öfvert^gad, att

det Sköna äfven har sin uppenbarelse, och att

den är född af Andanom. — Eller om der i ditt

hjerta uppstår en känsla, djup, oändlig, out-

säglig: du kan icke uttala, icke beskrifva hen-

ne; den kan icke rymmas i ord; du tycker

att det menskliga uttrycket derför skulle vara

sång; men om Gud förnekat dig sångens gåfva,

så måste den känslan gå döfstum genom lifvet,

och hennes tungoband löses först i himmelen.

Och den känslan innebär en oändlig välvilja,

en oändlig kärlek, icke till dig sjelf, utan till

dina likar, till hela menskligheten. Du är

kanske försmådd, tillbakastött, misskänd af dem,

men du tycker ändå, att du ville förlåta och

älska och dö. Och ifrån menniskor uppstiger

denna känsla till Gud, och knäfaller inför hans

thron, men han tar den upp i sin faderliga

famn, och det är dig, som om du låge gråtan-

de, upplöst, försmält i salighet invid hans för-

barmande bröst. Ack! en sådan känsla, den

är ju Kristendomens egentliga innehåll och sam-

mandrag, den är ju det Godas, det Heligas,
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(liiL Saligas uppenbarelse pA jorden, och den,

om nagol pä jorden, den iir född af Andanom.

Till en sådan andas Ijenst är det som

jag i dag inviger eder, J unge män och bröder!

Gån ut och prediken den andan inför ett kär-

lekslöst, ett småsinnadt, ett förderfvadt slägte.

Det är väl troligt, att J ofta kommen att

predika i öcknen, men der predikade ju Johan-

nes döparen före eder, och aktades likväl vär-

dig att döpa den Gudasände i Jordan. Upp-
fatten icke allt för inskränkt, allt för tiangsin-

nadt, eder kallelse. J aren icke kallade att

förkunna ordet allena, utan äfven och äinui

mer, den anda, som bor deruti, och h varför-

utan ordet sjelft blir en döil bokstaf. Icke

heller aren J kallade hufvudsakligen för att

förfäkta vissa lärosatser, bland h vilka många

kunna vara tvistiga, och andra likgiltiga. Utan

J aren kallade att föra Guds och den högre

mensklighetens talan på jorden, det vill säga,

med andra ord, att J aren kallade af kyrkan.

Och hvad är kyrkan, om icke hjertat i mensk-

ligheten, anden i samhällets kropp? Derföre

kallas hon ju också en helig kyrka, ty hon

samlar det heliga på jorden, hon kallas en

allmännelig kyrka, ty hon omfattar, eller sträf-

var att omfatta, verlden, hennes tempelhvalf

är den oändliga rymden, och hennes torn äro

mensklighetens tinnar. Det bästa, det sköna-

ste, det menskligaste i häfderna är idel kyr-
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kogods. För den kyrkan ha alla vise och ädle,

bland alla folk och i alla tider, verkat; verlds-

historien är full af deras Apostlagerningar. Slu-

ten eder derföre till dem, så vidt J förmån;

gåfvorna må vara mångahanda , men låten Anden

vara en, — Och det är dock Anden , som styr

jorden och upplyser henne: det är Anden,

som mäter himlarna och ärfver dem: kött och

blod hunna ej ärfva Guds rike, men himlen hör

slägten till, och hvad som är födt af Andanom,

det är Anda. Amen.
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VII.

Tid en Prest^^igiiiii^.

llet är en gammal klagan, att tiden är ond,

ty paradiset och den gyllne åldren ligga allt-

jemt bakom oss, hoppets och fullkomlighetens

dagar ligga i framtiden, eller äfven framom den,

i evigheten. Derföre är också denna klagan så

gammal som verlden, och har kanske ofta utan

skäl varit upprepad. Men vi kunne ej neka,

att den för närvarande är välgrundad. Jag vill

ej tala om dagens bekymmer, om hungern,

som med bleka kinder, med tiggarslaf i hän-

derna, från morgon till aflon, belägrar vår dörr;

ty detta är tillfälligt och, som vi hoppas, öfver-

gående. Jag vill ej heller tala om tillståndet

i andra länder, der statens fogningar äro npp-

lösla i sitt innersta, der upproret samlar en

här och förtrycket en annan, der en omogen

frihet, och anspråk, oförenliga med samhällets

ordning, svärma på ena sidan, men också, på

andra sidan, våldet alltjemt vädjar till gam-

mal häfd och till svärdet, som är ännu äldre,

som är de mäktiges adelsbref och de svagares

dödsdom, huru rättvis ock dessas sak må vara.
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Ännu mindre vill jag tala om del upprörande,

det hjertgripande, det omenskliga skadespelet

af ett helt folk, som en gång räddat Europa

och Kristendomen, ocli som, till belöning derför,

blifvit fördeladt sAsom lösören bland grannarna.

Ännu bibehåller det, detta oaktad t, sina min-

nen, och kämpar på knä mot öfvermakten;

men likväl lemnas det utan hjelp och förbar-

mande, till pris åt vildar, åt den raenskliga

bildningens arlliender. — Om detta, och många

andra af tidens styggelser, vill jag icke tala.

Vi ha nog af egna bekymmer. Här är h varken

krig utom eller uppror inotn oss; hafvet med
sina djupa vågor ligger ännu mellan oss och

den allmänna förstörelsen. Och likväl, huru-

dan är tiden ibland oss, hurudant är fol-

ket? Svenska allmo2[en var fordom berömd för

oskrymtad gudsfruktan och för livad som föl-

jer deraf, medborgerliga och enskilta dygder,

oförvilladt frihetssinne, tillit till kung och fä-

dernesland, oförvitlig ärlighet, omtänksam tarf-

lighet, frikostig gästfrihet. Och nu, — hvad är

dess gudsfruktan? Jo, antingen en sömnig lik-

giltighet, en tanklös utanlexa, utan anda och

sanning, eller också, der det skall vara som

bäst, ett haitiöst, ett dumt svärmeri, utan för-

stånd och sansning.— Hur visar sig dess frihets-

sinne och fosterlandskänsla? Jo, i ett obilligt, ett

kortsynt klander öfver alla styrelsens åtgärder,

äfven de välmentaste, äfven de helsosammaste;
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i ett uselt kannstöperi, som, hvart femte år åt-

minstone, icke blott skaflar sig luft, utan äfven

förpestar samhällets luft med sina onda och väm-

jeliga ångor. — Hvad har blifvit afdess ärlighet?

Höra icke bedrägeri, stöld, ja, rån och mord

till ordningen för dagen? Tilltager icke fånghus-

församlingen framför alla, hotar ej tukthuset

att växa öfver kyrkan? — Hvad har det blifvit af

den fordna tarvligheten? Raglar icke den druckna

liderligheten dagligen oss förbi , och , i sällskap

med den, armodet, sjukdomen och döden? Och

den fordna oegennyttan, har den icke lemnat

rum för en snikenhet och trätsjuka, som allt-

jemt, och med livar dag mer och mer fram-

träder, under ledning af personer, som äro landets

pest och samhällets afskum, rättvisans hospi-

talshjon, råa, folkförförande, uppviglande lag-

läsare. — Men tilläfventj^rs motarbetas det on-

da, såsom det bör, af lärarne, tilläfventyrs

må vi af dem vänta en långsam, men säker

hjelp mot det ständigt stigande förderfvet. Jag

vill göra mitt stånd rättvisa. Många äro ut-

märkta af ljust omdöme, af erforderlig kunskap,

af kristeligt sinne, och verka otvifvelaktigt

mj^cket godt i sin krets. Men der äro också

andra, som jag icke kan berömma härför. De-

ras okunnighet, mindre skadlig i en mera pa-

triarkalisk tid, är numera icke en brist, utan

ett brott j ty den gör dem oskickliga till sitt

embete, i en tid som denna. En kristen prest
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måste mimera, ibland annat, äfveu ha iiAgoii

öfversigt af det helas utveckling; han måste

kunna bedömma sin tid och betydelsen af ett

andeligt enibete; ty detta är just Kristendo-

mens seger, att den icke blott ej motsätter

sig, utan äfven går i spetsen för all raensklig

utveckling till något bättre både i kunskap och

vilja; detta är begreppet af den allmänneliga

kyrkan, af Helgaraanna samfund, som befordrar

allt ädelt och stort i menskligheten, eller, som

det äfven kallas med ett annat namn, Guds

ära i församlingen. Hade icke Kristendomen

från början haft detta högre, detta allmänt mensk-

liga syfte, sannerligen han hade icke eröfrat hela

den bildade verldeii, han hade stadnat som en

dunkel sekt bland Judarna, och förskingrats

med d^m. Men den, som icke fattat denna

dess allmänna, dess egentligen lifgifvande be-

lydelse, den, som uteslutande håller sig vid

embetets mekaniska del, och inskränker sin

ärelystnad dertill att oklandrad lägga det ena

tjenståret till det andra, för att slutligen få

ett rum på kyrkans pensionsstat, i Religionens

indelningsverk: i sanning, han verkar föga för

den lära, han besvurit, han tyglar ej sjelfsvål-

det, han utbreder
€J

Guds rike på jorden.

Det gör mig ondt att säga det; men sådana

har jag funnit många, oaktadt sin j^ttre oklan-

derlighet i lära och lefverne. J sjelfve, som j

dag
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dag skolen invigas till det heliga predikoembe-

tet (ty heligt är det, och det heligaste på jor-

den), J sjelfve! hvad kan jag för detta ändamål

vänta mig af eder? Jag tviflar icke på er välme-

ning, på helgden af edra eder. Men huru vill er

oerfarenhet bekämpa det allmänna förderfvet,

huru vill er bildning, ofullständig som den

är, leda Herrans menigheter i en tid som den-

na? Aren också J icke söner af er tid? Med
bekymmer lägger jag i dag darrande händer

på edra hufvuden. Måtten J vederlägga min
farhåga, måtte jag hafva fruktat förgäfves! Tron

mig, mine vänner, mine blifvande embets-

bröder! det gifves äfven för mig många ens-

liga, många mörka stunder, då jag i nattens

tystnad med bäfvan öfverväger mitt kall och

tidens gång, så yidt jag kan fatta den. Den
synes mig i sanning förtviflad; ty tiden är icke

blott ond, utan han är starkare än vi alla.

Jag hade hoppats att kunna uträtta något godt

på St. Sigfrids stol. Men — mitt hår grånar,

min kraft förblöder i onyttiga och misskända

strider, och Gud har hittills ej velat uppfylla

mina förhoppningar. Ske hans vilje! Men hvad

skall det slutligen varda af detta förvillade,

detta olyckliga och förkastade slägte?

Och likväl. De gamle Romarne voro hed-

ningar
5 men jag har i deras lärorika historia

stundom funnit oändligt mera kristelig dygd

,

4
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det vill säga, uppofFring och storsinlliet, äii i

våra dagars srnåakliga och egeniijttiga häfder.

Det berättas om dem, att de, efter ett stort

nederlag, som hotade staten med upplösning,

offentligen tackade den härförare, som föranledt

och likväl öfverlefde det, derföre att han ej

förtviflade om fäderneslandets räddning. Låtom

oss följa detta högsinnade efterdöme. Den krist-

na kyrkan är ert och mitt fädernesland. Lå-

tom oss icke förtvilla om dess räddning, ehuru

förtvifladt det ser ut. Låtom oss, hvar och

en i sin stad och efter sin förmåga, arbeta

som en skeppsbruten mot förderfvets öfver-

svämmaude vågor. Det är ett åskväder, sam-

ladt af många århundradens qvalm. Det må
också gå förbi som ett åskväder, och upplösa

sig i ett välgörande regn. Låt äfven regnet

vara af blod. Med blod beseglades Kristendo-

men, blod har ofta döpt menskligheten till

nya och skönare tider, till förbättring och

förädling. Och när regnet är förbi, då skiner

himmelens sol klai- och ofördunklad, icke p°i oss,

men på vår giaf, och en verld af blommor,

de oskyldiga, de reuhjertade kristne, växer på

grafven, och vår ande fröjdar sig i höjden,

att vi i svåra tider ej förrådt hvarken Guds

eller mcnsklighetens sak, utan hållit fast vid

Herran. Amen.
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Tid cii Prestvisiiing.

*3köt du folket inför Gud, och framsatt ärenden

för Gudi, och förse dem med rätt och lag, att du

visar dem den väg, der de uti vandra skola, och

de gerningar, som de göra skola. Sålunda talade

Fordomdags den vise Jellivo till Moses, dä han

med Israels barn vandrade i öcknen, på vägen

till det förlofvade landet. Men den vandringen

fortfar ännu, när hon nemligen tages i en an-

delig mening. Jakoijs hus är icke utdödt ännu,

det fortfar till dagarnas ända. Öcknen är det

menskliga lifvet, och det förlofvade landet lig-

ger ofvanom skyarna. Väl är lagen utgifven,

och åskan har hnigt för detta knallat ut öfver

Sinai. Väl är också lagen fuUbordadj ett gladt

budskap, som heter Evangelium, har nedstigit

från himlen, och lifvets sol skiner mild och

välgörande öfver den kristna verlden. Väl ha

t)i också en bättre ledare, än Israels barn, genom

öcknen. Men det är också ett annat Kanaan,

som vi söke, det är en vådligare väg, vi hafve

att vandra, det är andra fiender, vi hafve

att besegra. Det Kanaan, vi söke, ses icke
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med dödliga ögon 5 den väg, vi ha att vandra,

gar genom andans landj de fiender, som hin-

dra oss, ligga för större delen i värt eget hjerta.

Till eder, J unge män, som åtagit eder det

svåra värfvet att leda Jesu Kristi menighet,

lämpar jag derföre ännu Jethros ord: Sköten

folket inför Gud, och framsatten ärenden för Gudi,

och försen dem med rätt och lag, att J visen dem

den väg, der de uti vandra skola, och de gernin-

gar, som de göra skola.
*

Sköteii folket inför Gudi. Detta är summan
af det embete, hvartill J i dag invigens. Det

är icke folkels verldsliga angelägenheter, som

blifvit er ombetrodda. Dessa äro uppdragna

åt andra, som derför ansvara. Om J likväl

dermed stundom masten sysselsätta er, så glöm-

men icke, att det bör ske i en helt annan

mening och afsigt än den vanliga. Allt verlds-

ligt har äfven en andelig betydelse, det tim-

liga hänvisar beständigt till det eviga. Det är

lärarens kall att förklara och utreda samman-

hanget emellan dessa. J aren kallade att blifva

andans män ner. Derföre tillhöra er folkets an-

deliga angelägeidieter. Aren J icke öfvertygade,

att dessa äro de högsta, de vigtigaste, då stan

J förgäfves här, och fåfängt blifver ert embete

i församlingen. Men hvarföre skullen J tvifla

derom? Äfven den okunnigaste inser, vid det rin-

gaste eftersinnande, att anden styrer verlden,

* Andra Mosebok 18: 19, 20.
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att anden äfven hos nienniskan iir det yppersta.

Dess utveckling i tiden, dess öde i evigheten,

äro lagda på edra hjertan. Upplysen derföre

förståndet, forbättren viljan, bojen det trotsi-

ga, upprätten del svaga sinnet. Undervisen

de unga, råden de medelåldriga, trösten de

gamla, visen åt alla del eviga lifvets väg. Den

vägen är er företecknad af Gud i hans ord,

och om någon genom ert förvållande eller er

försummelse far vill, då blifver ert ansvar sä

mycket drygare, och den evige domaren kräfver

en gång h varje förlorad själ tillbaka ur edra

händer. Men verken J, efter måttet af edra

krafter, med allvarligt sinne, för det Goda, för

det Sanna, för det Heliga: lären J, som J bo-

ren, med barnets oskuld, med mandomens
mognad, med ålderdomens erfarenhet: bekräf-

ten J eder lära med edert lefverne, upply-

sande för den vilseförda, bestraffande mot den

bårdhjertade, uppmuntrande mot den bekym-

rade, förlåtande mot den ångerfulla, fördrag-

samma mot hvar man: då först hällen J den

ed, J nu skolen svärja, då bären J himmel-

rikets nycklar, då aren J Jesu Kristi stridsmän,

då sköten J rätteliga folket inför Gud.

Framsätten ärenden för Gudi. J hafven ny-

ligen hört, och känden det redan förut, hvilka

dessa ärenden äro. Den rätte medlaren mel-

lan Gud och menniskor är visserligen Kristus,

som framsätter allas våra ärenden för Gudi. Men
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J aren lians tjenare, J skolen förkunna hans

lära, J boren, så vidt er svaghet förmår, föra

hans sak på jorden. E)H kall är derföre äfven

ett medlarekall, och af er väntar församlingen

med rätta, att J, å hennes vägnar, nalkens Gud
i bönen. Ty bönen är menniskans umgängelse

med Gud, hon är det bekj^mrade hjer täts

språk, som förstås i himmelen. Det är skönt,

när den enskilte beder och med barnslig till-

försigt anförtror sitt väl i den gode Fadrens

händer. Men vida skönare är det likväl, när

läraren beder för sin församling, och nedlägger

alla dess samlade önskningar inför den Eviges

thron. H varom J skolen bedja både för eder

sjelfva och för andra, det veten J af er store

mästare. Men bedjen med brinnande hjertan,

med rena sinnen. Ty en sömnig bön dör bort

i molnen, hon hinner ej opp till himlen; och

sinnets renhet är själens bröllopsklädnad, hvar-

förutan J ej mån framträda inför renhetens

Gud. När J sålunda bedjen för folket, då

hörer eder Gud, och gifver af sin oändliga

barmhertighet, hvad helsosamt är, hvad som
kan bestå med hans högre verldsstyrelse och

det helas behof. Men sjelfve hafven J uppfjdlt

en af edra skönaste pligter, och, såsom det

höfves en lärare, framsatt folkets ärenden inför

Gudi.

Försen folket med rätt och lag. Den Högstes

lag är väl långt för detta utgifven, och Evan-
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geliiim är förkunnatlt för jordens slägten. Men
för den, som ej känner dem, är det detsamma,

som om de ej funnos. Det blir er pligt att

härom undervisa församlingen, synnerligast de

nnga. Ty deras bebof af kunskap är störst,

och på deras oförderfvade sinnen verkar van-

ligen det heliga ordet kraftigast. Påminnen er

tillika, att minsta delen af folkel emottager

någon annan undervisning, än den J sålunda

kunnen bibringa dem. Den är också, när den

rätt gifves och rätt fattas, för dem tillräcklig.

Af verldslig mångkunnighet blir ingen vis, och

för allmogen i synnerhet är den både onödig

och ofta skadlig. Det enda nödvändiga för den

äro Kristendomens enkla och rörande sanningar,

som på en gång äro det första och sista af vis-

heten. Ty Herren Gud är A och O, och med
det, som hans ord lärer, hjelper sig det from-

ma sinnet fram genom lifvet, och hjelper sig

äfven, hvad bättre är, fram genom döden.

Inplanten derföre dessa läror med ifver och

eftertryck, tröttnen ej att upprepa och inprägla

dem hos alla, som anförtros åt er vård. Guds

ord varar evinnerliga, men det måste genom

menskliga medel bibehållas och utbredas. Her-

ren vakar öfver sin lära; men all lära fordrar

en lärare, och till detta kall hafven J anmält eder.

Det är icke ett tomt namn, det fordrar alla

er själs krafter, det är från i dag er lefnads

bestämmelse. Uppfylleii den, så vidt J förmån,
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med ärligt allvar, med fromt nit. Lä ren i

andan och sanningen, våren alltjeml tillhands

med upplysning för den okunnige, med öfver-

tygelse for den tvitlande, med råd för den

rådville^ med tröst för den bedröfvade. Ty
endast sålunda blifven J värdige en kristelig

lärares namn, endast sålunda kunnen J nu-

mera förse folket med lag och rätt.

Visen folket den väg, der de uti vandra skola,

och de gerningar, som de göra skola. All kristelig

undervisning åsyftar icke blott förståndets upp-

lysning, utan äfven, och väsendlligast, hjertats

och lefvernets förbättring. Till ett blott och

bart minnesverk, till ett tomt munväder var

Kristendomen ej från början ämnad. Den döda

tron h vilar på en död kunskap; den lefvande

deremot tillkännager sitt lif just derigenom att

hon visar sig i handling. Kunskapen om Gud
är endast half, om den ej öfvergår till kärlek,

och kärleken är roten till all god gerning.

Den mig älskar, han varder hållande min hud , säger

den store läraren. Den ytliga kristendom,

som stannar vid etl blott vetande, eller vid

yttre plägseder, och derigenom tror sig rädda

själen, den är sämre än Judarnes galenskap

och Hedningarnes villo 5 ty den gör det högsta

lågt, och drifver gäck med det heligaste. Be-

möden er derföre ifrån början, att den san-

ning, J prediken, måtte bära sin frukt i lifvet

och för döden. Det gifves dertill många medel,



65

som kunna bero af eder 5 men det verksamma-

ste är likväl del, om J sjelfve genom ert lef-

verne bevittnen, att er kunskap ej är fåfäng,

om J sjelfve utöfven, bvad J lären at andra,

i saktmod, i kärlek, i hjertats renhet. På lä-

rarens efterdöme aktar församlingen med rätta;

hon anser det med skäl, om ej som ett bevis

på lärans sanning, åtminstone som ett bevis på

dens egen öfvertjgelse, som förkunnar henne.

De största gåfvor äro fruktlösa för himlen, om
de ej understödjas af den oförvitlighet i lefna-

den, som bereder aktning åt en livar, men
för läraren i synnerhet är oumbärlig. Derige-

110m verkar han säkrast på folket, som lättare

fattar exemplet än föreskriften, och har svårt

för att skilja mellan ordet sjelft och dess för-

kunnare. Våren derföre uppmärksamme på

er sjelfva, gifven ej anledning åt oordningen

att ursäkta sig med er egen föresyn. Det verlds-

liga sinnet är skarpsynt, och spejar flitigt på

deras svagheter, som tillsatte äro att föregå

andra och icke blott förkunna, utan äfven

sjelfve vandra eviga lifsens väg. Betrakten er

från denna stunden såsom invigde Herranom,

icke blott till läran, utan äfven till dess utöf-

ning, såsom lefvande förebilder af ordets san-

ning. Vandren utan fläck för Gudi och man-
nom : då visen J folket den väg , der de uti vandra

skola, och de gerningar, som de göra skola. Amen.
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Tid eii Prestvigiiiiig. *

Mine bröder! J äreii komne hit från ett främ-

mande stift för att invigas till Evangelii för-

kunnare. Er ungdom har icke förflutit ibland

oss, er bildning är hämtad annorstädes, er

mandoms kraft och er ålderdoms vishet skall ver-

ka för andra menigheter än våra, J skolen utså

eviga lifsens säd i en annan mark, och äfven

edert stoft skall en gång hvila i en annan,

i en sydligare, i en mera fruktbärande jord.

Jag kunde derföre anse er som främmande.

Men i detta tempel är ingen främmande, som

bekänner den gudomliga sanningen, inför den-

na altarrund är hvar och en välkommen, som

vill predika försoning och frid, och inom al-

tarrunden räknar jag för bröder alla dem, som

vilja inviga sig till ljusets tjenst, som i sitt

hjerta sjunga med englarna i Bethlehem: ära

vare Gud i höjden, och frid på jorden, menniskomen

en god vilje. Ty detta, mine bröder, detta

är just det herrliga, det lefvande, det verlds-

* De, som ordinerades, voro från Lunds stift.
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historiska i Kristendomen, att den icke söndrar

utan förenar, att den är beräknad på att sam-

manbinda, jag vill ej säga, landskaper och

århundraden, men folkslag och årtusenden, alla

jordens slägten och åldrar, tiden och evigheten.

Det egentliga och rätta kännetecknet på en kri-

sten kyrka är, att den är en, helig och allmän-

nelig. Och helig är den derföre, att det heliga

består i hjertats upplyftande till Gud, i oskuld

och renhet, i tro och ära. Men allmännelig är

den kristna kyrkan derföre, att den icke är

beräknad på något visst folk, någon särskilt

statsförfattning, några egna seder och bruk,

utan den är beräknad på det för alla gemen-

samma, på menniskoväsendets grundvalar, och

derföre passar för alla, bildar, tröstar, saliggör

alla. Häraf kommer det också, att denna kyr-

ka alltmer och mer måste utvidga sig, att all

jorden slutligen måste bli dess golf och him-

melen dess tempelhvalf, och hela mennisko-

slägtet inrymmas inom dess murar. Det är

ett högt, ett värdigt, ett upplyftande kall att

koras till lärare i den kyrkan och vara Guds

medarbetare i den uppfostringsanstalt, han så-

lunda inrättat för sitt menniskoslägte. Fatten

J rätt denna höga bestämmelse, hållen J den

fast som en ledstjerna för ert öga genom lifvet,

då lyckönskar jag er till det embete, J nu

tillträden, då skolen J med lugn bära dess

mödor och finna er lyckliga vid dess försakel-
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ser; ty den, som lefver for det Stora, han aktar

icke på dagens tillfälliga besvärligheter 5 den,

som verkar för det Eviga, han är öfver tidens

små bekymmer. Tanken J sålunda, handlen J

sålunda, då susa ännu Mamres lunder öfver

eder, då stiga englarne ännu neder och besöka

jordens barn, liksom fordom till Abraham.

Och med denna fromma önskan vill jag i dag

lägga min hand på edra hufvuden, med denna

välsignelse vill jag skicka er hem i ert land

igen. Lycka ske eder på hemvägen, det vill

säga, på vägen till det stora, till det rätta

hemmet, der vi alla skola samlas, der vi alla

skola redovisa för huru vi verkat i vårt kall,

huru vi fört himmelens sak på jorden. Amen.
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Tid en Prestvigiiiiig,

liafver någon ett embete, sä åkte han derpå,

förmanar Paulus. * — Och hvem har icke ett

embete? Äfveii i det enskilta lifvet, med sina

mångfaldiga förhållanden, förekomma sådana.

Du är make, du är husfader, du är bror,

vän, medborgare. Tror du icke, att hvart

enda ålägger dig pligter, som ej strafllöst kun-

na försummas? På gränsen mellan det en-

skilta och oflfcntliga lifvet, och förenligt med
begge, ligger författarekallet, det högsta eller

det lägsta af alla kall, alltsom det bedrifves.

Tror du icke, att äfven detta kall har sina

rätt vigtiga pligter att akta uppå? Emellertid,

i egentlig och vanlig bemärkelse, talar man
endast i offentliga lifvet om embeten, och förstår

dermed sådana uppdrag, som staten eller kyrkan

gifvit åt sina tjenstemän. Det är således egent-

ligen dem, som Apostelens förmaning åsyftar, det

är dem, som man framför annat bör akta uppå.

Men — hvad vill det säga att akta på

embetet? Icke kan det betyda att vilja göra

* Rom. 12: 7.
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gällande den rang och det anseende i samhället,

som stundom åtfölja embctet, eller att derpA

grunda något anspråk på andras vördnad och

undergif\ enhet. Det är väl sannt, att embetet,

för mensklig ordnings skull, i och för sig sjelft

fordrar aktning, men detta utgår alltid från

den förutsättning, att mannen är sitt kall vuxen,

och sköter det med nit och duglighet. En så-

dan behöfver sällan eller aldrig påminna om
den vördnad, hans embete fordrar 5 den möter

honom frivilligt öfverallt, mindre för hans

embetes än för hans egen skull. I motsatt

fall åter gör han sig endast löjlig genom an-

språk, som ingen vill erkänna, och som på sin

höjd låta stegra sig till en yttre höflighet, ett

iakttagande af vissa sällskapsformler, hvari den

inre känslan och öfvertjgelsen ej hafva någon

del. Att akta på sitt embete är således icke detta
5

utan på embetet aktar rättsliga den, som der-

till har full skicklighet, inser den plats, det

innehar i samhället, vare sig statens eller kyr-

kans, och derigenom kan bedömma dess värde

och betydelse, samt slutligen nitälskar derför,

lefver ensamt deri, och använder på dess ut-

öfvande alla sin själs krafter.

Skall du rätt akta, det vill säga, hafva

den rätta aktningen för ditt embete, så måste

du dertill, först och främst, göra dig fullt

skicklig. Ja? döm mer icke huruvida detta all-

tid äger rum i afseende på statens embeten.
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Men för kyrkans underkastas man alllid en em-

betspröfiiing, innan man emottages, och en

sådan hafven äfven J nyligen undergått. Gåf-

vorna kunna vara mångahanda, blott anden

är en, och den anden är Kristendomens, frora-

hetens, sanningens ande. Prestmannens kall

är elt lärarekall, och, som sådant, fordrar det

lärdom, åtminstone i grunderna för den tro,

han är kallad att förkunna och, om så erfor-

dras, att försvara. I andra delar af menskligt

vetande hör han åtminstone vara en bildad

man. Men del förekommer likväl mycket och

väsendthgt i hans embete, som icke kan läras

utan erfarenhet och öfning, och i sådana fall

är lärdom god, men erfarenhet bättre. Det

tillhör er derföre, J unge bröder, att eftersträfva

beggedera. Er erfarenhet är ännu ingen. L3'ss-

nen derföre med uppmärksamhet till hennes

läror, lyssnen till hvad äldre embetsbröder

säga, tillegnen eder det, begagnen det så, att

det småningom blir ert eget. Och er lärdom!

J veten väl, att den ingaluuda är fullkommen,

ehuru den för tillfället blifvit ansedd antaglig.

I detta afseende återstår er ännu mycket, ja,

det mesta. Läggen derföre icke bort boken,

helst den heliga
5
glömmen ej af de himmelska

runorna} ty de innebära himmelrikets runestaf,

som mäter, icke året, icke tiden, utan evig-

heten, för hvilken J sjelfva aren födda, och

de, som eder anförtrodde varda.
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Vill du vidare rätt akta jxi ditt emhete

,

så måste du klart veta och inse hvad det in-

nebär, dess plats i det menskliga samhället,

dess afsigt och betydelse. Allt på jorden har

sin plats, sin betydelse, likasom på himlahvalf-

vet. Skulle då icke äfven presterskapet hafva

sin, och en ganska vigtig, en verldshistorisk

!

Men huru vill du fylla den platsen, om du

icke fattar och klart inser dess mening? Och

hvad annat kan den meningen vara än att

kyrkan är ämnad att vara häfstången i men-

niskolifvet, spännkraften, som lyfter menniskan,

åtminstone stundom, ifrån jorden och låter henne

andas en renare, friare, friskare luft, der hon

dricker försoning, tröst och hopp emot dagens

jordiska och orena bekymmer? Hvad skulle

kyrkan betyda, om hon icke betydde samtals-

rummet för menniskans heligaste och bästa

känslor, för den umgängelse med Gud, der

själen lägger af dagens släpdrägt, och står

ren i sin söndagsskrud inför den Evige, och

talar till hans barmhertigliet, och faller till

hans fadershjerta , och försmälter i salighet vid

hans betraktande? Hvad skulle väl prestens

embete vara, om det icke är salighetens tolk,

språkröret mellan menniskan och Gud, dufvo-

posten mellan himmel och jord ? Betraktar du

det annorlunda, så förvaltar du ditt embete

på samma sätt, som qvarnhjulet förvaltar sitt.

Det
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Det drifver stonania, det mal och mal brödet,

som närer menniskaii , ulan att veta livad det gör.

Dess verksamhet är eii död, en mekanisk kraftj

men din bör vara en medveten, en lefvande.

Din Gud vare den lefvande Guden. Huru
mångas äro icke de döde gudar, vanan, tank-

lösheten, slentrianen? Ingenting skadar embe-

te, ja samhälle, sä som det tyvärr alltför

vanliga, död kraft i stället för lefvande, bok-

staf i stället för anda, slentrian i stället för

tanke och förstånd. Derigenom växer det död-

kött i samhällets lemmar, och statskroppen

upplöses inifrån i förruttnelse. Synnerligast gäl-

ler detta om k3'rkan, som, enligt sitt begrepp,

är något andeligt, ja, andens fädernesland, den

högre, den renare, den helgade mensklighetens

vagga. Der kyrkan är hvad hon bör vara, der

är hon statens hjerta. Men huru många äro

icke de, som göra dess hjertkamrar till idel

skräpkamrar, idel tiondelador! Den, som så-

lunda inreder Herrans hus, sannerligen han

fattar icke dess mening och betydelse, han

aktar icke, som han bör, på sitt embete.

Aktar du rätt pä ditt embete, så drifver du

det, slutligen, äfven med nit och värma, du
lefver endast för och i det, du är icke nöjd

meJ att freda dig endast för verldsligt åtal,

du vill äfven vara fri för ditt samvetes före-

bråelser, du påminner dig alltjemt den ed, du

5
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i dag aflägger, nemligeii aU ål detta kall upp-

offra alla dill själs och kropps krafter. Haf

den eden ständigt för ögonen, och göm henne

i ditt hjerta. Du atlägger henne i dag inför

Gud och församlingen; och, glömmer du henne

sjelf, så glömmer henne dock icke domaren pä

räkenskapsdagen. Jag hör ofta, kanske icke

utan all anledning, klagas öfver presterskapets

ljumhet i sitt heliga kall, och att det skötes

med likgiltighet och köld; och ingenting smit-

tar åhöraren så, som lärarens synbara köld

och liknöjdhet for sitt embete. Derföre faller

också folket till de så kallade »Läsarepresterna»,

som dock ge lifstecken, och prof på värma

och nit i kallet. Hos dem berömmer jag deras

nit. De nitälska, men — icke visliga. Under den

vackra täckmanteln af huslig andakt, samla

och förvilla de en enfaldig allmoge, förtala och

nedsätta sina embetsbröder, som de påstå icke

hafva andan. Deruti hafva de också rätt, ty

de hafva, lyckligtvis, icke den andan, som

drifver dem. Deras nit är sällan eller aldrig

utan misstanke för skrymteri, och det förlorar

merändels sitt värde genom trångbröstad oför-

dragsamhet, genom en barnslig fåfänga att,

äfven med medelmåttiga gåfvor, utmärka sig

framför andra, och, när detta lyckas dem,

genom ett andeligt högmod , som ingen sken-

helighet kan skyla. Ofta, och livad som är det

värsta, fördunklas det äfven af en smutsig
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som just genom sin nykterhet och beräkning

är föraktligt. Att jag, för min del, måste ogilla,

ja afsk}'^, dessa falsJia profeter, dessa nutidens

fariséer, lycksökare inom kyrkan, bifalls-jägare

på vigd mark, — detta behöfver jag icke säga;

ty det följer ovillkorligen af de tänkesätt,

jag ofta, ja alltid, förklarat. De åberopa sig

Apostlarnes efterdöme, som också predikade

i tid och otid. Men detta var under helt

andra förhållanden. De skulle bygga en verlds-

religion, en kyrka, som jm icke blott är byggd,

utan ordnad och helgad. Hedendomen växte

rundtomkring dem. Vi deremol lefva i ett

kristeligt samhälle, hvars bruk och ordnin-

gar, långt för detta bestämda, icke förnuf-

tigtvis böra öfvergifvas. — Gud har gifvit mig

både vilja och någon förmåga att motarbeta

denna, liksom mången annan, förvändhet , och

tillräckligt mod att göra det öppet och utan

menniskofruktan. Hvad jag förmår skall jag,

med Guds hjelp, verka mot denna galen-

skap, som är en hädelse icke blott emot för-

nuftet, ulan äfven emot det högre förnuft,

som kallas Kristendom; och det är föga troligt,

att detta skamliga lycksökeri gör någon lycka,

der jag möjligtvis kan hindra det.

Det är, tyvärr, icke utan särskilt anled-

ning, som jag i dag yttrar dessa varningar.

J masten dock medgifva, mine bröder, att det
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kan och mäsle finnas ett annat nit än Läsare-

nitet, ett förståndigt och obeiläckaclt, utan oför-

dragsamliet, utan fåfänga, uLan egennytta, ett

nit, som har sin grund i hjertats oskrymtade

värma för ett stort, ett heligt ändamål, och i

öfvertygelsen om dess vigt, ja nödvändighet

för alla tider, och i synnerhet för denna. Det

är det nitet, som jag ville väcka i edra sinnen;

det är det, som gläder jorden och förvärfvar

himmelen; det är det nitet och intet annat,

som visar, att J rättsligen akten på edert emhete.

Med dejina korta förklaring öfver Apostelns

förmaning slutar jag i dag min till eder. Måtte

den icke vara helt och hållet förspilld , utan

bära någon frukt för detta lifvet och det till-

kommande! Låt vara, att det emhete, J nu

tillträden, icke medför några stora timliga för-

delar; låt vara, att det af en vrång och lätt-

sinnig tid missaktas. Det är dock i sig sjelft

ett bland de högsta på jorden, likasom det är

det ansvarsfullaste. Akten deribre derpå; ty

derigenom [rälsen J eder sjelfva och dem, som edi^a

tröc/er äro i tron. Amen.
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XI.

TSfl eii Prestvigiiiii^.

ri äre Guds medhjelpare, skrifver Paulus i sitt

första bref till cle kristna i Corinthus. * För

meuniskaii, som är ett så svagt, ett så bero-

eude, ett så hjelplöst väsende, som oupphörli-

gen måsle kämpa med de yttre tingen om sitt

bestånd och likaledes kämpa om sin frid med
den inre, den aldrig hvilande fienden i sitt

eget bröst; för menniskan, som icke vet, h va-

dan hon kommer eller hvart hon går, som är

ett hittebarn i tiden och likväl drömmer om
evigheten, — för menniskan, säger jag, måste

det alltid vara en tröstefull och upplyftande

tanke, om hon i något afseende kan anse sig

som Guds medhjelpare. Men på hvad sätt kan

menniskan vara Guds medhjelpare? Hvad åsyftar

Gud med sina skapade verk?— Gud är kärleken,

säger oss den skrifna uppenbarelsen; och det

samma säger oss den uppenbarelsen, som vär-

mer oss ur solen, och lyser oss ur stjernorna,

som stillar vår hunger med jordens frukter

1 CoriiUh. 3: 9.



78

och vår törst med hennes källor; det samma

säger oss den uppenbarelsen, hvilken är som

ett vakande öga i vårt inre sinne; det samma

säger oss slutligen, och ännu säkrare, den up-

penbarelsen, hvilken ligger som ett mensklig-

hetens adelsbref i djupet af vårt eget hjerta.

Om nu således Gud är kärleken, så kan han ej

åsyfta något annat än sin skapelses och i syn-

nerhet sitt menniskoslägtes bästa. Men hvad

är det bästa för menniskan? Icke kan det vara

det yttre, tillfälliga, förgängliga, som dagen ger

och tager, icke kan det vara tidens osäkra

gåfvor, dem evighetens arfvinge ej kan anse

för sina. De hänga samtelige för löst på men-

niskans väsende, de äro samtelige en klädning,

som dock, förr eller sed na re, måste a Iläggas,

och vi vete ju alla, att slutligen ingen annan

klädning blir qvar än svepningsklädningen, som

ändå förmultnar i gtafven. Utan det bästa för

menniskan måste vara något annat, något hö-

gre, fastare och evärdeligt: det måste vara det,

som egentligen gör henne till menniska, det

måste således sökas i hennes andeliga och oför-

gängliga natur. Men hvari består denna yp-

perst, om icke i förnuftets ljus och viljans

renhet: hvad som är sannt och godt, kunskap

och rättskaffenhet, — detta måste vara det bästa

för menniskan, detta måste således äfven vara

det ändamål, som med henne åsyftas; och hvar

och en, som befrämjar ett dylikt syfte, hvar
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och eii, som med tanke och handling befordrar

l]us och förädling för sig sjelf och för andra,

han utvidgar Guds rike på jorden, hanar, och

kallas med rätta, en Guds medhjelpare. Ty Gud
verkar vanligast genom menniskor och naturliga

medel. Han är icke som en oskicklig urma-

kare, hvilken alltjemt måste göra ändringar på

sitt misslyckade verk,- utan, när han någon gång

träder fram och verkar omedelbarligen, då är

det i de stora verldshistoriska ögonblicken, när

tidens tornur är ullupet, hjulen måste smältas

om, och timmarne täljas efter en annan mått-

stock. Då kommer den Högstes kraft och öf-

verskygger menskligheten, då varder ordet kött

och bor ibland menniskor, då remnar förlåten

i templet, och genom den remnan blickar

menniskoslägtet upp till en annan himmel och

till andra stjernor. Men dessemellan går allt

sin jemna gång, och det fordras inga öfverna-

turliga krafter, ingen särskilt ingifvelse att, i

mer eller mindre mån , vara en Guds medhjel-

pare: ty det, hvarigenom vi uppbygge Guds

tempel på jorden, det, hvarigenom vi befordre

hans afsigt, nemligen förnuftets ljus och sam-

vetets vittnesbörd, äro ju gemensamma för oss

alla. Visserligen äro gåfvorna m3'^cket olika, och

ingalunda böre vi jemföra oss med mensklig-

hetens herrlige, med Guds utkorade redskap,

som, i tanke eller handling, på ett utmärkt

sätt befordrat hans ändamål derigenom att de
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upplyst och förädlat meimiskoslägtet. Sadane

hafva funnits i alla tider och bland alla folk-

slag: de äro Guds helige, de äro den fortgående

uppenbarelsens sändebud, och vi vörde med
rätta deras minnen. Men om också gåfvorna

äro mångahanda, så är dock anden en, en

helig ande, ty han kommer af Gud, en all-

männelig ande, ty han kan ej utrotas ur mensk-

ligheten, en mensklighetens ande, ty, den för-

utan, skulle menniskan vara som de oförnuf-

tiga djuren. Derföre är ingen så ringa, ingen

så enskilt och afsöndrad, att han icke i sin

mån kan befordra Guds ändamål, och i denna

mening vara en Guds medhjelpare. Ty hvad är

ringa eller hvad är stort infor Gud, hvars

alnsmått heter oändlighet, för h vilken tusende

år äro såsomen dag, och stjernorna, de vandrande

verldar, äro såsom strösand på hans tempel-

golf? Och hvad är enskilt och afsöndradt i

menniskoslägtet? Är icke allt en följd af årtu-

senden, som gått förut, och verkan på årtusen-

den, som följa efter? Kan den enskilta tanken,

den enskilta handlingen anses annorlunda än

som droppar i verldshafvetj men ingen enda

droppe drunknar eller förgås, utan de tusen

och de hundratusen bilda en våg, och vågorna

bilda hafvet. Och när skeppet går fram och

drifves af himmelens vindar, då är det ju

egentligen icke vågen, utan tillika h varje droppe

i vågen, som tar skeppet på sin skuUra och
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vaggar det fram närmare och närmare till de

saligas öar. Eller hvilkea är så enskilt, så obe-

tydlig, att han icke verkar på sina närmaste,

och dessa åter på sina, och så i oändlighet

ifrån slägte till slägte? Sannerligen, den änd-

liga nienniskan bor och lefver dock midt i en

oändlighet, som är beslägtad,- hon är hopvuxen

med densamma. Den luft, hon andas, kommer
från den gränslösa rymden j hvad hon tänker

och gör, det gör hon icke för sig sjelf, utan

för tusende, för ett helt, som hon ej kan öf-

verskåda. Derföre må äfven de ringa, de obe-

märkta krafterna ej anses för overksamma,- ty

livar och en, som tänker sundt och handlar

rättskaffens, huru inskränkt ock hans tanke- och

handlings-krets må vara, han verkar dock, både

för sig sjelf och andra, i Guds anda, till Guds
ändamål 5 han är derföre, som Apostelen skrif-

ver, en Guds mRdhjelpare.

Men. — det förstås af sig sjelft, att Apo-

stelns ord icke böra tagas endast i denna all-

männa mening, utan i en mera enskilt och

som närmare rör eder, J unge bröder, och

det kall, hvartill J i dag skolen invigas. Ty
om h varje menniska, efter måttet af sina kraf-

ter, genom förnuft och rättskallenhet, kan vara

en Guds medhjelpare, så måste detta gälla ännu

mer och särskilt om en kristelig lärare, som
härtill blifvit uppfostrad, som häri bör sätta

sitt lifs bestämmelse och af kyrkan blifvit kal-
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lad alt förkunna eviga lifsens ord. Det för-

nämsta och yppersta härvid beror visserligen

på ett högre bistånd, h vilket i alhnänhet be-

reder all mensklig framgång, men i synnerhet

bör tänkas såsom verksamt för dem, hvilka

åtagit sig att föra Guds talan på jorden. Men
mycket beror också otvifvelaktigt på er sjelfva,

på er egen vilja, ert eget bemödande, och det

är i detta afseende som jag bör gifva er några

välmenta påminnelser med på vägen, på den

branta vägen, som nu förestår eder. Det för-

sta, vi fordra af en Guds medhjelpare såsom

kristelig lärare, är en sann gudsfruktan, hvil-

ken alltid och allestädes röjer sig genom en

rättskaffens vandel, liksom solen alltid röjer sig

genom ljus och värme. Ty sann gudsfruktan

är ingenting annat än vördnad för det Heliga,

för Gud, som är helighetens urbild, och för

dess återsken, för det heliga hos menniskan,

eller, som man äfven kallar det, för menni-

skans sedliga väsende. Just på detta sistnämnda

är Kristendomen väsendtligen beräknad 5 deri-

genom bevisar han säkrast sitt gudomliga ur-

sprung, derigenom är kristna kyrkan en all-

männelig, och måste blifva det alltmer och

mer, tilldess det slutligen är blott en hjord

och en herde. Eller hvarigenom tron J, att

Kristendomen redan eröfrat hela den bildade

menskligheten och ännu alltjemt utvidgar sig

och tränger mörkret och råheten undan? Der
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liafva funnits uppenbarelser före, och uppen-

barelser efter Kristendomen, som visserligen kun-

na anses för falska i det hela, men som dock

ingalunda saknade sin gudomsgnista. Hvaraf

kommer det, att de trifvas och lefva endast

bland barbarerna, och äfven småningom utträn-

gas hos dem? Visserligen kommer detta, om
man så vill uttrycka sig, af en Guds skickelse,

men detta förstås af sig sjelft, emedan ingen-

ting kommer annorlunda: men närmaste orsa-

ken ligger väl ändå i lärans egen verkande,

öfvertygande, sedliga kraft; den ligger deri,

att hvarje oförderfvadt sinne deri igenkänner

sina egna fordringar; den ligger deri, att den

läran icke blott räddar menniskohjertats hel-

gedomar, utan äfven renar och förklarar dem;

den ligger deri, att läran är så hög som Guds

vishet, men tillika så enkel och okonstlad som

ett barn. Kristendomen, från denna sida be-

traktad, är egenteligen alla bättre sinnen med-

född, dess uppenbarelse är blott förklaringen

af den naturliga lagens dunkla hieroglyfer, eller,

som Apostelen träffande uttrycker sig, Evange-

lium är lagsens fullkomning. Att nu en sådan

lära, att menniskokärlekens lära ej bör predikas

af den hatfuUe, den hårdhjertade, den afund-

sjuke : att fridens ord förlora sin kraft på den

trätgiriges läppar: att de jordiska fördelarnas

fåfänglighet ej rätt kan läras af den egennyttige,

den herrsklystne, den lycksökande: att redlighet
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och öppenhet ej framställas, som sig b.ör, af

den falske och inbundne: att h jer täts renhet

ej rätt kan prisas af den, som besmittelig är: —
detta är ju i sig sjelft så tydligt, att det ej

behöfver någon mångordig förklaring. — Men
det gifves äfven, i afseende på ert uppförande

som lärare, en annan afväg, för h vilken jag

bör varna eder. Det är i sig sjelf en skön

inrättning i vår evangeliska kyrka, att läraren

icke här, som annorstädes, är afsöndrad från

det öfriga samhället, utan har med folket icke

blott en gemensam tro, utan äfven ett gemen-

samt fädernesland, gemensam lag, gemensamma
medborgerliga pligter: han bor midt ibland

sin menighet, lefver, för det mesta, likaså en-

kelt som den, och till en stor del äfven af

samma yrke. Detta är i sig sjelf en skön, en

patriarkalisk , en kristelig inrättning; men den

kan missbrukas och har, tyvärr, blifvit det

alltför mycket. Påminnen er derföre, att J

blifvit kallade till menighetens ledare, icke till

dess kamrater. Påminnen er, att J hören söka

dess förtroende, icke dess förtrolighet. Lärare

och åhörare äro, både efter Guds och naturens

ordning, åtskiljda, och den, som förblandar

dem, handlar emot begge, Umgänget jemnar

allt, och vi antage omärkeligen deras seder och

tänkesätt, med h vilka vi ständigt lefve; men
derigenom förminskas också småningom den

öfvervigt, som läraren bör ha öfver sin för-
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samling, och det är likväl lians bestämmelse,

icke att stiga ner till allmogen, utan att lyfta

den upp till sig, helst i aiidelig kunskap.

Men — den, som skall upplyfta, må-
ste sjelf stå högre. J aren kallade att tjena

Gud, icke blott i andan, utan äfven i sannin-

gen, det vill säga, icke blott i viljans helighet,

utan äfven i kunskap och bildniiig. Det är

en falsk, en olycksalig tanke, som jag någon

gång hört yrkas, men hvars följder jag oftare

erfaiit, att nemligen den kristlige läraren be-

höfver mera tio än lärdom, och att i synnerhet

den så kallade verldsli2:a visheten är honom
umbärlig. Denna tanke är först och främst

falsk 5 ty den förutsätter, att Religionen skulle

vara, hvad den icke är, icke kan vara, något

fullkomligen afsöndradt och enstaka i mensklig-

heten, någonting bildad t i en lielt annan verld

och främmande^ för denna, ett slags månsten,

som plötsligen och oförtänkt fallit ner ur sky-

arna. Men Religionen är ju tydligen något gu-

domligt just derigenom, att hon är det högsta

i menskligheteiij hon är ju uppenbart de mensk-

liga förmögenheternas blomma, utvecklad och

mognad, liksom andra blommor, genom det

himmelska ljuset. Men icke sväfvar den blom-

kronan för sig sjelf i luften, icke hänger

hon lös på solstrålarna 5 utan hon har sin rot,

sin stjelk, sina blad, hvarförutan hon icke kunde

lefva och trifvas. Den andliga visheten kallas
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med rälla för en högre, den verldsliga Oh' en

lägre. Men huru kommer man Lill del högre,

utan att förut ha genomgått det lägre, huru

gör man sig hemmastadd i del ena, när man
är en främling i det andra? H varför söndrar

man dessutom så skarpt, men tillika så tank-

löst, verldslig och andelig kunskap från livar-

andra? Eller, med andra ord, hvem lär oss,

alt Kristendomen är, icke blott den högsta,

utan äfven den enda uppenbarelsen? Har icke

Gud uppenbarat sig, och uppenbarar sig dagligen,

i tanken och forskningen? Fanns det ingen

sanning före Kristus, ingen efter honom, obe-

roende af hans? Men der sanningen är, der

är ju äfven Guds ande? — Har icke Gud uppen-

barat sig, och uppenbarar sig dagligen, i natu-

ren, den växande, den blomstrande Bibeln,

det evigt nya testamentet? Är det icke Guds

ande, som går öfver stjernorna, och ser till,

att de himmelska spännen ej skena ut öfver

sina banor: är det icke hans ande, som grön-

skar i lunderna och susar i vattnen? — Har

icke Gud uppenl)arat sig, och uppenbarar sig

dagligen, i tideböckerna? Är meuskligheten lem-

nad åt sig sjelf som ett förloradl barn , röjer

sig ingen verldsslyrelse i häfderna, sättas folk-

slagens öden på ett tärningskast af slumpen,

utan plan och sammanhang? — Allt detta hör

ju likväl till hvad man kallar den verldsliga

vishetens område: och likväl saknar det icke
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sill uppenbarelse. Siiiinerligen solen skiner ej

blott pä templet, utan äfven på trakterna der-

omkring och derunder. Det är en falsk, en

ensidig tanke, som söndrar hvad som hör till-

sammans: Jwad Gud förenat skola menniskor ej

åtskilja. Men det är icke blott en falsk, det

är äfven en olycksalig tanke: ol^^cksalig både

för Religionen och dess förkunnare. Ty verlds-

1ig vishet är nu mer utbredd i församlingen

än förrj upplysningen, sann eller falsk, sprider

sig alltmer och mer till alla samliällefs afdel-

ningar, och läiaren, om han skall fcntjena sitt

namn, kan ej ensam umbära den. För honom

gifves det väl, och bör alltid gifvas, en kriste-

1ig enfald, men icke en kristelig okunnighet.

Men derföre att den sista gifves, svärmar otron

fritt omkring och eröfrar landena, emedan trons

väktare ej kunna hämma henne, ej kunna möta

henne på fältet, på hennes eget fält, utan draga

sig overksamma in i den uråldriga fästningen,

ehuru det i synnerhet är utanföre som fäst-

ningen bör försvaras. Derföre förmanar jag

eder, J unge bröder, att vinnlägga eder om
allt slags nödig kunskap, andelig så väl som
verldslig. Nödig kunskap innefattar nu mera

än fordomdags; ty det menskliga vetandet är

kanske grundare, men säkert vidsträcktare än

någonsin. Ett sådant vinnläggande är äfven

en gudstjenst; ty kunskapen är af Gudi, den

är hälften af er bestämmelse. Låten verldens
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hiwn ej säga, att de äro visare än J, att kristna

kyrkan är blott en föråldrad, en ramlande

byggnad, der det spökar om natten, men da-

gens ljus ser endast tomhet och förfall derinne.

Och slutligen , om J på detta sätt skolen

kunna vara Guds medhjelpare, vara en föresyn

för församlingen både i lära och lefverne, både

i kunskap och dygd ; om J skolen vara detta

i en beroende ställning, i fattigdom, h vilket

är det apostoliska arfvet för en prestman i

vårt land, i glömska och obemärkthet, i be-

tryck för dagen och med föga lofvande utsigter

för framtiden 5 om J, under sådana omständig-

heter, skolen vara och verka hvad J boren,

livad J i dag svärjen att vara och förblifva

och verka: — så fordrar detta å er egen sida

en stark bestämning i viljan, en kraftig före-

sats, en fast öfvertygele om vigten af ert kall,

och, i synnerhet, ett lefvande nit, h vilket lätt

upplågar i det unga sinnet, men också ofta

alltför lätt utslocknar. Är icke den öfverty-

gelseii fast, är icke det nitet ståndaktigt, då

hjelper er i sanning hvarken er ostrafllighet

eller er kunskap; då hafven J gått vilse i lif-

vet, och förfelat åtminstone ert kalls bestäm-

melse. Men den nitälskan, ert kall fordrar,

är en förnuftig, en sann nitälskan, icke en

falsk, en trångsinnad, en munkartad. Akten

er för denna, som med korslagda händer, med
hängande
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liängande hiifvud, smyger fram genom Kri-

stendomen, och gör jagt på h varje lifvets glädje,

och predikar mera till fördömmelse än till

salighet, och hotar alltjemt med helfvetet,

liksom den aldrig hört talas om himmelriket.

Akten er för denna nitälskan! Ty de korslagda

händerna äro ofta hetläckade händer, och det

hängande hufvudet är ofta ett tomt hufvud,

eller något ännu sämre, en fallucka till ett

falskt, ett hycklande hjerta dernedanför. Vi

äro kallade till frihet, säger Apostelen, det vill

säga, till tankens, till lefvernets frihet, lag-

bunden endast genom Gud och vårt samvete.

Men den Kristendom, som alltjemt måste af-

söndra sig från andra, som endast trifves i

Öcknen, liksom vilddjuren, endast suckar i mör-

kret, liksom nattugglan: sannerligen den är icke

värd sitt namn, och mästaren kännes ej vid

den, när hans räkenskapsdag kommer. Tagen

er derföre till vara för den falska nitälskan,

och bemöden er så mycket mer om den sanna,

som hvilar på känslan af lärans värde, af

ert eget värde, så framt J red ligen förkunnen

henne, af mensklighetens värde, som genom

den läran bör upplysas, förädlas, helgas och

saliggöras. Vare denna känsla er ledstjerna i

de mörka, de bekymmerfulla stunderna 5 upp-

rätthålle hon ert mod, när det vill svigta, och

er kraft, när den vill förlamas, och vare hon

6



90

slutligen det ljus, som leder eder till sängs

i grafven. Evangelisten berättar om lärjun-

garna, att, när Kristus var uppstånden och gick

med dem, då kände de honom icke i början,

men deras hjerta var brinnande i dem, när han

talade med dem i vägen. Välan, mine bröder,

Kristus är ju längesedan uppstånden: jag hop-

pas, att J hannen honom: hans lära talar ännu

till eder, liksom Lill lärjungarna, i ordet, och

dessutom i förnuftet, i naturen, i häfderna.

Vare derföre äfven edei^t hjerta brinnande i

vägen, i den vägen nemligen, som nu förestår

eder, den vägen, som leder er sjelfva och leder

andra till evinnerligt lif, den vägen, som en

Kristi lärjunge, en Guds medhjelpare , vandra

skall ! Amen.
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XII.

"fid eu PrestYiguiii^.

Mine bröder! J hafveii i dag inställt eder för

att invigas i ett embete, b vars vigt jag boppas

att J redan tilliäckligen öfverbigt. Det är i

sanning ett vigtigt embete, icke genom något

yttre anseende, icke beiler genom något utmärkt

inflytande på verldsiiga angelägenbeter. Men
det är vigtigt genom det inflytande, det bör

bafva på angelägenbeter af en bögre ordning,

på förståndets upplysning, på viljans förbät-

tring, på frid i lifvel ocb på bopp i döden.

J skolen förkunna en lära, som, i sin enkel-

het, likväl innefattar det bögsta ocb yttersta,

en lära, bvarförutan visbetens lampa brinner

dunkel, ocb lifvets tröst talar endast med stapp-

lande tunga. J skolen förkunna en lära, som

med rätta kallas försoningens, emedan dess

afsigt är att försona menniskan med Gud, det

vill säga, att återställa det brutna förbållandet

mellan bimmel ocb jord, ocb föra oss alla till-

baka till det mål, b varifrån vi förirrat oss;

en lära, som bär lifvets nycklar i sin band

ocb, lik Gudasonens moder, bär saligbet i sitt
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sköte. x\tt rätt förkunna henne är derföre icke

blott ett vigtigt, utan äfven ett ansvarigt kall.

Ty de pligter, J nu skolen åtaga er, kunna

icke utan ansvar försummas, J skolen ansvara

derför inför Gud, hvars värf J fören på jorden,

inför menniskor, hvilkas ledning blifver er an-

förtrodd, inför ert eget sam vete, som håller

räkning öfver allt ert uppförande och aldrig

dagtingar med försummelsen. Derföre är det

äfven ett lipJigt kall, h vartill J anmält eder;

icke blott derföre, att det är instiktadt af Gud,

utan äfven i synnerhet derföre, att, livad som

hos menniskan är heligast, anförtros åt dess

vård. Tj^ livad skulle väl vara heligt i lifvet,

om icke det Sanna, h varom J skolen upplysa,

om icke det Goda, hvartill J skolen uppmana,

om icke Herrans ord, som J skolen framföra,

om icke salighetens väg, som J skolen visa?

Lärareris kall är i allmänhet ett heligt kall,

om han också endast sysselsätter sig med verlds-

iig vishet; men när det Gudomliga anförtros

åt hans svaga händer, när det himmelska stiger

ner för att bo på hans tunga, då måste han

med bäfvan erkänna, att han, lik Israels barn

i öcknen, bär det högsta och allraheligaste.

Ty hvad är högre än himmelen, livad är heli-

gare än Gud? Och hans rådslag skolen J för-

kunna, hans rätter skolen J uppenbara, hans

helsning skolen J föra ibland folkeri.
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I etl sådant embete, i ett så vigtigt, så

ansvarsfullt, så heligt, skolen J i dag insättas.

J stan här inför Gud, färdige att inträda i hans

tjenst, färdige att invigas till det högsta, fär-

dige att afsvärja allt, som är mindre ädelt

än det ädlaste, mindre heligt än det heligaste.

Det är en vigtig stund, troligtvis den vigti-

gaste, J hittills upplefvat. Bedjen derföre till

Gud, att han må skapa i eder ett rent hjerta;

ly utan sinnets renhet kunnen J icke vårda

hvad eder anförtrodt varder. Bedjen till Gud,

att han måtte stärka cd ra svaga krafter; ty

utan hans bistånd blifver bördan för tung äfveii

för starkare skuldror än edra, utan hans väl-

signelse växer icke lifsens säd. Fatten klarl

och rent den stora betydelsen af edert kall,

och föresätten er att, från i dag, för detsamma

använda alla er själs krafter. En allvarlig fö-

resats förmår mycket, och Gud ser med väl-

behag till h varje fast och manligt beslut. Tagen

till rådgifvare på er vandring icke blott för-

ståndet, som är en väktare på templets tinnar,

utan äfven samvetet, som är en spegel i ert

eget bröst. Väktaren slumrar stundom, men
spegeln aldrig. Men tagen i synnerhet till råd-

gifvare det heliga ordet, som var i begynnel-

sen och som varar till ändan. Söken att fatta

dess betydelse och att göra det lefvande i edra

hjertan, och icke blott i edra hjertan, utan

äfven i församlingen, som frän i dag blifver
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eder mjndling. Förvalten redligt hennes arf-

vedel, ty Israels Gud sofver icke, och han gran-

skar en gång strängt er förmyndareräkning.

Bedjen och arbeten, Ly säden äi' m3^cken och

arbetarena få. Församlen i ladone hvad J

kunnen, så att icke eder Herre finner eder

försumliga, när han kommer. Akten på tiden,

det är godt och helsosamtj men glömmen lik-

väl icke, att edert värf egentligen gäller evig-

heten. Låten den föreställningen upprätthålla

edert mod i mödans timmar. Är också vägen

mörk och besvärlig, så leder han dock till ett

högt mål, och vid det målet hänger för den

trogne läraren en ovanskelig krona. Amen.
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XIII.

l^itl en Prestviguiiig* *

MJu skall varat, Gud hafver sändt dig, hette

det fordomdags till Moses, när han skulle till-

träda sitt kall, skulle föra sitt folk ur träldo-

men, och stifta lag och rätt för ett obildadt

och hårdnackad t slägte. Men sålunda heter det

äfven ofta ännu, och Guds röst sker till men-

niskan nu som förr, om icke omedelbarligen,

likväl genom en inre kallelse, en ledande drift,

en bestämd riktning af de mångartade gåfvorna.

Ty icke är uppenbarelsen slutad, utan den

fortgår alltjemt, icke blott i den yttre naturen,

icke blott i folkens häfder och öden, utan äf-

ven i menniskans eget bröst 5 och så länge det

finnes ett menniskoslägte, måste det äfven, i

denna mening, finnas en uppenbarelse, ej endast

i och för det hela, utan äfven i och för hvar

och en sådan enskilt, som Gud bestämt att på'

något utmärktare sätt verka till hans ändamål.

Derföre hafva också i alla tider alla stora sin-

nen, alla de, som genom handling eller lära

En äldre Skollärare ordinerades.
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kraftigt verkat på sitt tidehvarf och förändrat

verldens utseende, de hafva alla åberopat sig

ett inre uppdrag af Gud, en kraft, som kom

ofvanifrån och ej tillät dem att hvila. De haf-

va, efter olika tider och föreställningssätt, kal-

lat det för sin sändning, sin stjerna, sin in-

gifvelse, sitt lifs bestämmelse^ men alla hafva

de dermed väsendtligen menat detsamma, en

inre nödvändighet, som dref dem, en ande,

som var verksam uti dem. En sådan tanke

är i sanning ej heller att betrakta som en tom

inbillning eller en fåfäng dröm 5 ty de hafva

bevisat sin tro med sina gerningar, de hafva

drömt den drömmen de, som voro mensklig-

hetens ypperste, sanningens ordförande på jor-

den, bildningens stamfäder, tidernas uppfos-

trarej de hafva drömt den drömmen, och deras

namn är dock slägtets ära, deras värf är dock

verldens ljus. Men icke blott desse Guds ut-

korade, dessa ljusets utskickade, icke blott den

konungsliga slägten, som är född med maktens

prägel på sin panna, äfven vi andre, undersåter

i handlingens eller i tankens verld, äfven vi

känne stundom, om vi endast åkte derpå, att

Gud ämnat oss till något visst, att det är nå-

got, hvartill vi äro kallade: äfven vi förnimma

inom oss den rösten, som är en röst från Gud:

Jag skall varat, Gud Jwfver sändt mig. *

* Andra Moseb. 3: 14.
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Men om nAgon, så bör i synnerhet en

kristelig lärare inom sig hafva förnummil denna

röst 5 ty lians kall är bacle i sig sjelft heligt

och maktpåliggande, och fordrar dessutom,

framför många andra, bestämda anlag och inre

åhåga. Du, min broder, har förnummit den

rösten 5 ty, samvetsgrann som du är, stode du

annars icke i dag inför altaret, färdig att af-

lägga det dyra, det svårhållna löftet. Du skall

varat, Gud hafver sändt dig; tj' han har gifvit

dig, hvad som är väsendtligt för ett sådant

kall, han har gifvit dig, framför många, hjer-

tats fromhet och kunskapens ljus, dufvan och

örnen: dufvan, som är en bild af den krist-

liga eller, som han äfven kallas, den heliga

anden, och örnen, en sinnebild af tanken, som
med klara Ögon ser igenom himlar och sträf-

var på fria vingar upp mot ljusets eviga källa.

Fromhet är Kristendomens kärna, och i syn-

nerhet oumbärlig för läraren j ty omkring den

kärnan måste hela hans väsende sätta sig: utan

ett fromt lijerta, utan ett hjerta, som älskar

menniskoslägtet, hvad vill han i templet, der

han skall förkunna kärlekens lära? Hvad vill

han i templet, der han skall förkunna uppoff-

ringens och försakelsens lära, om hans eget

hjerta är hårdnadt af egennyttan, som aldrig

ser annat än sig sjelf, eller hopkrumpet af

missunsamheten , som är små sinnens ärelystnad ?

Hvad vill han i templet, der han skall för-
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kunna försoningens gudomliga lära, om hans egeL

hjerta är bittert och hatfuUt och ofördragsamt?

Gud har icke förgäfves satt hjertat till lifvets

medelpunkt, liksom han satt solen, hvarifrån

värmen kommer, midt i sin himmelska här-

skara 5 och inga gåfvor, huru lysande, huru

mångfärgade de ock må vara, kunna hos lära-

ren ersätta bristen på hjertats fromhet. Och

likväl är fromheten enkel och enfärgad: hon

går h vitklädd som Leviterna, hon är prestens

rätta embetsdrägt, hon är altarskruden, hvari

han firar sin lefnads sabbatsdag. Men jemte

fromhet fordras äfven kunskapens ljus; ty en

kristlig lärare bör veta på hvem han tror, det

vill säga, han bör känna grunderna för sin

öfvertygelse, han bör vara boksynt på Gudom-
lighetens runor, han bör kunna åtskilja hvad

som i läran är väsendtllgt från hvad som till-

äfventyrs är blott tillfälligt, hvad som är ur-

sprungligt från hvad som är sedermera tillfo-

gadt, han bör veta h vilka förgårdar till templet

han kan utrymma, för att så mycket säkrare,

och med samlade krafter, kunna försvara sjelf-

va den befiistade helgedomen, som är grundad

på ett hälleberg, men hvars tinnar äro sam-

manbj^ggde med stjernorna. Ty annars är han

icke en rätt väktare på murarna, han är ej en

rätt ledare för den stridande församlingen.

Dertill bör han ej vara främmande i forntidens

och nutidens verldsliga vishet: hvarken roten
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eller blomman af det meiiskliga vetandet bör

undfalla honom 5 ty han är kallad att i sin

krets vara tidens öga, som skall uppfatta lju-

set, icke blott det himmelska urljuset, utan

äfven ljuset sådant som det bryter sig i sky-

arna, 'som det skiftar öfver jorden 5 han är,

med ett ord, kallad att vara församlingens tan-

ke. Gad har utrustat dig med gåfvor, min
broder, att genom hans nåd allt detta uppfylla:

han har skiifvit både i ditt hjerta och i ditt

förstånd: Du skall varat, jag hafver sändt dig.

Var oss derföre välkommen till en mästa-

re i Israel, var oss välkommen, du älskelige

broder, i det embete, h var till Gud från bör-

jan bestämt dig. Gå ut och för hans bud, den

eviga kärlekens, den eviga vishetens bud. Älska

din blifvande församling äfven så hjertligt,

äfven så faderligt, som du här älskat en yng-

re församling, de växande barnen. Undervisa

henne äfven så troget, äfven så nitiskt, som du

här undervisat dem, men i högre och vigtigare

ämnen. Var verksam för menniskors väl, ty

det är Guds salighet 5 var verksam för menni-

skors ljus, ty det är Guds ära. Blif icke mod-

fäld, om du motarbetas i det rätta, om du

misskännes i din nitälskan 5 ty detta är det

godas lott på jorden, och all varmare välvilja

väcker harm hos de kallsinte, liksom vårvär-

men väcker de kallblodiga, de giftiga krypen

till lif; men se, hon väcker äfven blommornas
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prakt och lundarnas grönska och den vingade

sången, som bygger under deras grenar. Der-

före vik icke af, utan verka troget och träget,

medan dagen är. Och när du arbetat dig trött,

när din lefnadsqväll instundar, lyse då din

aftonsol på ett bättre, ett frommare, ett för-

ståndigare slägte rundtomkring dig 5 sitt då

glad under din aftonrodnad, och hvila dig i

skuggan af det Goda, som du stiftat. Men

när den långa livilan kommer, när du sofver

ostörd under det gröna täcket på någon landt-

1ig kyrkogård, då välsigne dig din efterverld

på ditt stoft, då riste hon på lärarens minnes-

sten de orden: Han skulle varat, Gud hade sändi

honom. Amen.
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XIV.

Vill eii PrestTigiiing.

Ilen vise Sjn^ach säger, alt den, som för sinom

skapare STjndar, han måste komma läkarenom i

händer.* Men sjnidat hafve vi alla, både med
kropp och själ, och själens läkare har, hvart

han går, siLt sjukhus. T}^ själens lidanden äro

talrikare än kroppens, de äro allmännare, de

äro djupare, de äro svårare att bota. Jag vill

icke omtala de få, dem Gud i sin vrede gifvit

det brinnande hjertat och det lättrörliga sin-

net, dem en ständig oro jagar från det ena

ögonblicket till det andra, och som bära icke

blott sin egen smärta, ulan äfven hvarje an-

nans, som de känna. För dem gifves ingen

läkedom på jorden, det är deras bestämmelse

att vara lifvets blottade känslonerver, att vara

de evigt dallrande strängarna på skapelsens har-

pa. Men äfven utom dessa, som lyckligtvis

äro få, så är ju, hvart vi se oss om, det

menskliga lifvet sin egen sjukdom. Eller kän-

ner du någon, huru önskvärd hans yttre be-

* Svr. 38: 15.
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lägenhet må synas, huru higiit hans inre må
vara, som icke någon gång, icke många gånger,

smakat lifvets bitterhet? Vet du en glädje,

som icke bedrager, vet du ett hopp, som icke

sviker på jorden? Det är ju allt fåfänglighet

och sken, det är ju ingenting, som består här-

nere; den längtande anden märker väl, att han

icke har någon varaktig stad under solen. Med

gråt börjar barnet sitt lif, och med plågor

slutas det för den utlefvade. Den konungslige

profeten har rätt, då han utropar, att menni-

skan är född till olycka, liksom fåglarna till att flyga.

Är nu det menskliga sinnet sådant, så

behöfver väl själen sin läkare. Men härnere

växer ingen ört för det sjuka hjertat, själens

läkedom måste sökas på de himmelska höjderna.

Derföre har gudaläran nedstigit på jorden, en

tröstefuU Gudomlighet, med frid i sin barm och

med öfvertygelse på sina läppar. — Du har

anmält dig,* min broder, att föra hennes ord,

du framträder i dag för altaret att invigas till

hennes tjenst. Du kommer icke oberedd: hvad

du kan blifva, det är du redan: oerfarenhetens

flyktiga ålder ligger långt bakom dig, vishetens

år hafva längesedan för dig inträdt. Välkom-

men derföre till ditt nya kall! Sköt det med
nit och värma, ty lifsens frö gror icke i kölden;

sköt det med omtanke, ty det är ansvarsfullt

* En äldre Skollärare var den, som ordinerades.
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och fordrar alla din sjiils krafter 5 sköt det med
Öppet sinne, tj^ det Goda trifves helst i dagen,

och himmelens ljus gläder sig alt se på dess

framgångs sköt det med hopp och förtröstan,

ty välsignelsen kommer ofvanifrån. Gå med
läkedom till det sjuka, gå med frid till det

oroliga hjertat; utbred, så vidt du kan, Guds
rike på jorden, sätt fram hans ljus för dem,

som bo i mörko lande, lugna lifvet och trösta

döden! Var mig ännu en gång välkommen,

du själens läkare, du Gudomlighetens ombud,

du fridens, du salighetens härold härnere! Väl-

signad vare den stund, då du inträder i ditt

embete, då du böjer ditt knä och Ijfter ditt

hjerta i bönen: välsignad vare den stunden

af Gud och af menniskor. Amen.
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I.

Tiel eii Kyrkoherden iiivigiiiug

i eiiilietet.
*

Ä^yckosamliga gänge dig i dinom skrud. Drag

fram för sanningens skidd, och till att hehålla

de elända vid rätt; så skall din högra hand bevisa

under. Sålunda lyckönskar David, i en profe-

tisk sång, den store läraren, menniskoslägtets

Försonare, den hans ögon ej fingo se, men
om hvars ankomst han var öfvertygad, hvars

under han ofta i ingifvelsens stunder förutsade.

Han förtröstade på löftet af Abrahams Gud
och han visste, att det en gång i tidernas full-

bordan skulle uppfyllas. Nu är det längesedan

nppfyldtj den förväntade, den förutsagde är

kommen, med sanning och rätt, med salighet

och frid; hans rike omfattar hela den bildade

verlden. Församlingen, den David ofta fö-

reställer under bilden af en längtande brud,

hon har ändteligen funnit sin brudgum. Men

på jorden är hans värf slutad t, och han har

återvändt

* Utnämnde Kyrkoherdens i Tolgs pastorat, Lektorn, Mag,

Kr. Is. Heurlin, d. 4 Juli 1824.
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återvändt till den höjd, h varifrån han nedsteg.

Der vakar han ännu öfver sin församling och

manar godt för oss hos Fadren. Oss har han

lemnat sin föresyn, sitt ord, sin lära. Men
i sitt ställe har han insatt lärare, tjenare i

Kristi stad, som skola upprätthålla hans verk,

förkunna hans ord, predika hans försoning.

Du, älskade medjjroder, är en af dessa. Du
är insatt att, ehuru på menskligt sätt och i en

ringare mån, företräda den Gudomliges ställe,

och derföre helsar jag dig i dug med Davids

profetiska ord, yttrade i en högre mening:

Lyckosamli^a gånge dig i dinom skrud. Drag

fram för sanningens skuld, ock till att behålla

de elända vid rätt; så skall din högra hand bevisa

under. *

Lyckosamliga gånge dig i dinom skrud. Men
när går det dig lyckosamt? livad utgör en

kristelig lärares lycka? Att den icke kan be-

stå i hvad man vanligtvis kallar verldslig

lycka, förstås af sig sjelft. Den kan icke bestå

i rikedom; ty den vinnes bättre och säkrare

på en annan väg, den fäster sinnet vid jorden,

hvarifrån läraren just borde lösrycka det, den
binder andens vingar, som i sin flygt borde

utbreda sig och stiga mot himlen. Den kan

icke bestå i verldslig ära och ett berömd t namn.
Vägen dit gar öfver höjderna, öfver Efraims

7
* Davids Ps. 45: 6.
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herg; men lärarens gång är i de tysta dalar,

han dväljes för det mesta i det husliga lifvets

skugga. Han ingår med hugsvalelse i hyddan,

tröstens ord bo på hans läppar 5 men han

stöter dem icke ut i trumpeten, han hviskar

dem fram: han är som lampan, h vilken lyser

endast i mörkret, han är som himmelens dagg,

hvilken faller blott om natten. Det hörer till

hans kall att försmå skenet för verkligheten,

att uträtta hvad godt han kan — i tysthet. Den

Gud, som han förkunnar, bor icke i storm-

vinden, icke i jordskalfvet, icke i elden, utan

han bor i ett sakta väder, sådan som han for-

doradags uppenbarade sig för Elia. Derföre

känner ryktet sällan hans namn, och, som blott

kristlig lärare betraktad, kan han ej ens önska

sig dess bullersamma loford. Ännu mindre kan

hans lycka bestå i vällefnad och ett sorgfritt

och bekymmerslöst lif Den lära, han för-

kunnar, är en lära om försakelse och upp-

offring: hon försmår ej jordens glädje, men
hon söker den ej heller såsom det väsendtliga.

Läraren han ej vara sorgfri, ty det är just hans

kall att dela och trösta andras sorger; han han

ej lefva bekymmerslös, ty det är just hans pligt

alt bekymra sig om det högsta, om det andeliga

både för sig sjelf och för andra. Det är hans

pligt att bekymra sig om Guds rikes tillväxt

på jorden, det vill säga, om det rättas, det

godas, det heligas framsteg i menniskohjertal.
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Lyckas honom detta, ocli i den mån det lyckas

honom, har lian uppfyllt sin bestämmelse och

utfört det uppdiag, som den store läraren ho-

nom anförtrott. Såningsmannen gläder sig, när

kornet, som han sått, grönskar frodigt på hans

fält och lofvar rikedom i skördeanden. Träd-

gårdsmästaren fröjdar sig, när den blomma,

han satt, skjuter opp i höjden och hänger

frisk på sin stängel. Och likväl vet man,

att de begge växa endast för att förvissna, eller

för att fylla ett jordiskt behof och ge ett flyk-

tigt nöje. Men det korn, som ordets Ijenare

utsår, är ovanskeligt, det knyter sina ax i him-

meleu: den blomma, han planterar, är en

evighetsblomma, som slår ut ofvan skyarna.

Skulle han då icke glädjas dubbelt åt deras

trefnad? När han då ser, att Gud, som växten

gifver, välsignar hans arbete i församlingen:

när ordet, rundt omkring honom, bär frukt i

bättring, i helgelse, i lefvande tro: när tron

visar sig som hon bör i gerning, i frid, i

saktmod, i kristeligt sinne: när de unge hos

honom hämta sin upplysning och de gamle ned-

lägga sitt bekymmer i hans sköte: när glädjen

kommer till honom för att meddela sig, och

sorgen för att tröstas: när förtroendet möter

honom vid h varje dörr, och välsignelsen från

allas läppar: när han, med ett ord, är en

herde för sin hjord, i den högre mening, som

Evangelium yrkar: när han af alla är vördad
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som en far och älskad som en vän: — då, då först

uppfyller han en evangelisk lärares kall, då

går det honom lyckosamliga i hans skrud. Och
sålunda gånge del äfven dig, du nya herde

för Jesu Kristi hjord, du Guds sakförare ibland

folket! Sköt ditt himmelska värf med all ditt

hjertas värma, med all ditt förstånds vishet,

eller rättare, sköt det med den högre vishet,

som kommer af Gudi. Då skall visserligen din

möda ej vara fåfäng, då skall din glädje blifva

rik redan på jorden och din lön skall varda stor

i himmelen.

Drag fram för sanningens skuld, fortfar David.

Ty sanning är den lära, du förkunnar, och

derom är du visserligen sjelf öfvertygad. Men
din öfvertygelse är icke af det lättköpta slag,

som ett sjelfständigt sinne måste förakta. Det

gifves en art af död öfvertygelse, som vin-

nes med liten kostnad och består egentligen

endast deruti, att man ej med något allvar

tänkt öfver den tro, man bekänner. Men en

dylik öfvertygelse kuUstjelpes lätt af det lösaste

inkast: det är ett träd utan rot, som ej kan

bära några frukter. Det gifves åter en art af

tvifvelsmål, som födes af sjelfva pröfningen,

och egentligen ej är annat än ett sjelfständigt

sinnes bekymmer öfver troslärornas outgrund-

lighet, eller deras skenbara stridighet med för-

nuftets allmänna sanningar. Ett sådant be-

<
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kymmer är så långt ifrån att vara straffbart,

att det snarare är säkraste bevis derför, att

man med allvar behandlar menskliglietens vig-

tigaste angelägenheter. En tänkande man vill

ha sin tro bj^ggd p^ säkra grunder, han vill

ha räkningen uppgjord mellan förnuftet och

uppenbarelsen, han blj^ges för att med läppar-

na bekänna hvad antingen hans förstånd ej

insett eller åtminstone hans hjerta ej omfattat,

han vill icke, att hans öfvertygelse skall före-

stafvas honom såsom en omyndig, eller hans

väsendes innersta helgedomar, hans tro och

hopp, upplösas i ett tomt munväder. I syn-

nerhet är detta slags tvifvel vanligt för dem,

som, i mer eller mindre mån, malt kunskapens

djup, och derigenom vant sig att i allt lita på

egen forskning, och ej gerna vilja erkänna någon

högre domstol än det menskliga förnuftets.

Det är ett tvifvel, mine bröder, h varför vi

ej behöfve blygas, emedan det, en gång öfver-

vunnet, gör oss fastare i vår tro och värdigare

att förkunna sanningens Evangelium. Guldet

pröfvas i degeln, och sanningen genom tviflet:

äro de äkta, så gå de begge godkända derutur.

Det är just det herrliga af Kristi lära, att allt

det väsendtliga derutaf i längden icke blott be-

står med pröfningen, utan äfven i allmänhet

visar en säkrare och genare väg till sanningens

källa. Ty när förnuftet länge grubblat öfver

tingens gåta, och ändtligen tror sig hafva upp-
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löst deii: se, dä hur Krisleiidomen redan långt

förut i hjertats enfald funnit u}3plösningen, och

vanligtvis uttryckt den, utan konst och ord-

prål, i enkla bilder. Det är som om den hade

lekt sig fram till det högsta, det är som om
ett barn hade hittat de Visas sten i gräset.

Tyngdkraften sammanhåller den yttre verldenj

men Kristendomen är tyngdkraften i andans

verld: han sätter de menskliga önskningarna

ett fast mal före, han ger alla tankens rikt-

ningar en säker medelpunkt. Derföre beror

ock dess sanning äfven så mycket på förnuftet

som på uppenbarelsen, eller, med andra ord,

uppenbarelsen är blott den Eviges förnuft, ut-

taladt i ett menskligt tungomål. — Drag derföre

fram för sanningens skuld, du broder, för den

sanningens skull, som härstammar från himme-

len och derföre ej kan svika på jorden. Men
drag fram oförfärad, och blygs ej för Kristi

Evangelium. Ett ädelt sinne förnekar icke

sin öfvertygelse, minst när det gäller det heli-

gaste. Det vet på hvem det tror, det vet, att

Kristi lära är byggd på ett hälleberg, och

att helfvetets portar ej skola varda henne öfvermäk-

tiga. Tvenne fiendtliga makter gå, nu i sj^n-

nerhet, genom den kristna verlden, och dela

församlingen sig emellan. Den ena är den kalla

Liknöjdheten, ett barn af stoftet, som går half-

slumrande, med ögonen fastade på jorden, och

glömmer, att det tinnes en himmel derofvanföre.



1)1

Hvad skall jag äta, hvad skall jag dricka, hvad

skall jag kläda mig med: det är de enda frågor,

hvarined hon sysselsätter sig, ocli svaret derpå

utgör för henne summan af lifvets vishet. Alll

annat, allt högre, är henne likgiltigt. Är en-

dast jorden hennes visthus, så må himmelen

gerna vara en blå dunst: är endast tiden

henne angenäm, så må gerna evigheten vara

en saga. Men — den ena ytterligheten föder

ofta den andra, och när Liknöjdheten somnar

på ena sidan, så yrar Svärmaren på den andra.

Han verkar med den kraft, som öfverspännin-

gen gifver. Med brinnande ögon och med tunga

af eld, talar han om Kristendomens förfall, om
tidens ljumhet, om lärarnes försumlighet: han

talar om särskilta ingifvelser och uppenbarel-

ser, likasom om oredan, öfverdriftea och den

falska nitälskan skulle komma ifrån Gudi. Till

honom Ij^ssnar den lätt förledda mängden, hans

ord falla som eldgnistor i lältfängda och enfal-

diga sinnen
f
han blir dagens hjelte, han blir

en profet från himmelen. Kristendomens hö-

ga läror, som skulle upplysa förståndet, an-

vändas att ännu mer förmörka och förvilla

det 5 hvad som skulle stifla frid på jorden an-

vändes att göra buller och oordnings hvad

som skulle inge fördragsamhet och öfverseende

mot andra användes till hårda straffdomar och

bittert klander 5 hvad som skulle göra lifvets

stilla glädje förvrides till ett nijeltsjukt och
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surmiilet missnöje med sig sjelf och andra: —
med etl ord, den högsta, den ädlaste gåfvan,

som Guds barmhertighet skänkt åt mensklighe-

ten, förvändes till ett vämjeligt gyckelspel. J

veten väl, mine bröder, att jag här icke öf-

verdrifver,- J kännen alle, hur svärmeriet bör-

jat att spöka äfven i edra dalar. Men det

falska nitet kan ej besegras utan genom det

sanna, förvillelsen kan ej nedtystas utan genom

sanningen. Drag derföre fram för sanningens

skull, du älskade medbroder, sätt ditt för-

stånds klarhet mot de töckniga drömsynerna,

sätt din friska kraft mot feberyrans utsväfningar,

sätt en mans mod emot den vacklande hopens

lösa tadel. Verka i din krets for den rätta Kri-

stendomen, som är mensklighetens krona, som

är det heligas, det godas, det förnuftigas seger.

Var på tidens tecken vaken,

Var vid dess förderf ej ljum.

Låt den helga ljusastaken

Icke flyttas från sitt rum.

Bäfva ej i stormig tid,

Manligt emot villan strid.

Tåligt Jesu smälek lid.

Behåll de elända vid rätt, heter det vidare

lios David: det vill, i detta sammanhang, säga:

bibehåll de elända, de svaga, de syndiga död-

liga vid livad som en gång var mensklighetens

rätt, men nu endast kan vinnas genom nåden
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i Jesu Krislo, genom försoningens höga lära.

De tleste folkslags fornsägner tala om elt skö-

nare tillstånd, då menniskan i sorglös oskuld

låg som ett barn vid naturens barm, då hen-

nes vilja var ren och helig, och hon umgicks

personligen med den Högste såsom med en fa-

der. Men de tala tillika om ett tidernas för-

derf, om ett fall, hvars följder fortgå ifrån

slägte till slägLe. Ett behof att återvända till

ett bättre tillstånd och blidka en förolämpad

Gud, en längtan till försoning, går genom hela

verldshistorien; men först genom Jesu Kristi

ankomst till verlden är en djdik längtan till-

fredsstäld, och den rätta försoningens hemlighet

vorden uppenbar. Prisom derföre Gud, so7n

var' i Kristo och försonade verlden med sig sjelf,

prisom honom, som gaf sig sjelf till ett ofier

för den syndiga, till en upprättelse för den

fallna menskligheten,- prisom honom, som ut-

talat den eviga kärlekens stora hemlighet, som

gifvit en betydelse och ett mål åt hjertats

trängtan, som gifvit ett öga åt tron och ett

ankar åt hoppet. När du derföre, älskade

medbroder, förkunnar hans försonings lära, då

förkunnar du tillika det, som ensamt ger hug-

svalelse i lifvet och tröst i döden, det, som en-

samt ger oss hopp att en gång återvinna vår

himmelska arfvedel, det, som ensamt hehåller

de elända vid den rätt, som var dem ämnad.

Predika derföre läran om den korsfäste, om
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del gudomliga offret för verldens synder, om
den store fridsstiftaren mellan himmel och

jord; predika försoningens lära till bättring,

till tro, till salighet, ty försoning är Kristen-

domens märg och kärna, hon är på en gång

det högsta för förnuftet och det tröstefullaste

för hjertat, hon är den borttappade, den igen-

funna nyckeln till himmelrikets portar. Och när

dessa upplåta sig i ljus öfver jorden , när det

tviflande förståndet öfvertygas, när det oroliga

hjertat stillas, när det vilda begäret blyges

för sig sjelf och går till hvila, när vreden

lägger sig som ett tamt lejon, när hatet kastar

bort sin blodiga klädnad och bjuder handen

till förlikning, när tron, med alla sina under-

bara verkningar, sväfvar ner som en dufva

från höjden, och bär hoppet och kärleken på

sina vingar, och svalkar det försmäktande sin-

net och öfverskygger de elända med salighet;

har icke då din högra hand bevisat under? Dock —
icke din hand, utan den starkare, som leder

dig; icke du sjelf , utan ordet, som du förkunnar.

Lofsäg då Herran, som verkar mäktig ting i

de svaga; tacka den, som andan gifver; välsigna

Herran, som välsignar ditt arbete i försam-

lingen.

Med dessa förhoppningar öfverantvardar

jag dig i dag församlingen och inställer dig i

dill heliga kall. Del är en högtidlig stund,

full både af bekymmer och glädje: af bekym-
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mer, ty embetet är vigtigl och ansvarsfullt,

och ingen niensklig förmåga är ensam till-

räcklig att rätt utöfva det, så framt ej kraft

kommer ifrån höjdene. Men derom beder du

sjelf, derom bedje vi alla i våra hjertan till

Gud, och en redlig mans bön förmår mycket, der

hon allvare är. Men, på andra sidan, glfver

dig äfven denna stund rika anledningar till

glädje. Se dig omkring, min broder! Försam-

lingen står dernere med hopp och längtan för

att emottaga dig, liksom en brud emottager

sin utkorade. Hon vet, att Herren begåfvat

dig rikeliga, hon vet, att du kan, att du vill

leda henne på lifsens väg, hon gläder sig att

få hvila i din starkhets skugga. Och rundt-

omkring altaret knytes en krans af vänner

och medlärare, färdige att välsigna dig. Men
främst ibland dem står din ålderstigne fader,

redan på gränsen af evigheten, redan hälft för-

klarad, med silfver i lockarna och med en för-

smak af himmelen i sitt hjerta. Det har börjat

att mörkna för hans ögon, liksom fordomdags

för Isaks 5 men lian finner dock sin son, innan

han far hädan, han finner honom der han

önskat. Och när snart hans händer darra på

ditt hufvud, när hans bön stiger opp till barm-

hertighetens thron och manar godt för den

ende, för den älskade sonen: då, då om nå-

gonsin, öppnar sig himmelen och gjuter väl-

signelse neder tillfyllest. — Och slutligen jag,
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som i dag talar: den rosten känner du från

länge j ty det är rösten af en ungdomsvän, som

du haft kär och som länge älskat dig tillbaka.

Det är glada minnen, som hon återkallar,

enskilta, det är saniit, för oss, men likväl

sådana, att de ej behöfva sky något slags of-

fentlighet, sådana, att de utan rodnad kunna

inträda och visa sig äfven i Herrans tempel.

Ty vänskapen är i sig sjelf något heligt, Davids

och Jonathans vänskap var tacknämlig för Herra-

nom, förtroligheten mellan redliga män, den

är det enskilta lifvets gudstjenst, den är en

husandakt för hjertat. När hjertan meddela

sig, då står den Högste midt ibland dem med
välbehag: när ungdomsvänner förena sig för

det goda, då är det godas Gud när med väl-

signelsen. Låtom oss derföre ej blygas för vår

ungdoms drömmar, låtom oss snarare försöka att

bringa dem till verkställighet, med mandomens

kraft, med mognadens allvar. Låtom oss här

inför altaret, här i den Högstes åsyn, förnya

det löfte, vi ofta gjort i våra hjertan, att livar

och en i sin stad verka hvad han kan för

det rätta, det sanna, det ädla. Låtom oss

bedja Gud om kraft att afväpna den trotsige och

upprätta den svage, låtom oss bedja Gud att han

ville göra oss starka som örnar och fromma som

dufvor. Strid mot det onda, frid och förbund

med det goda : detta vare vår lösen och vårt

föreningstecken genom lifvet. Den som, i denna



117

mening, verkar livad han kan för rätl, för

ljus, för sanning, han verkar i Kristendomens

anda, han utbreder Guds rike på jorden, hvar-

helst han än må ställas. Ty Guds rike är öfver-

allt, der det Goda är; ljus och sanning äro

himmelens barn, under livad form de ock må
framträda; men den skönaste formen är tvif-

velsutan den kristliga. Lef du för dem, låt

dem lysa i de mörka dalar. Vaka der öfver

ordningen, vaka öfver friden, vaka öfver lijer-

tats renhet. Låt de förhärdade höra lagen som

ett åskeslag, låt de ångerfulla förnimma Evan-

gelium som en solstråle. Du har stora gåfvor

att ansvara för; af dig hoppas vi alla mycket.

Du skall icke, du kan icke, du får icke svika

vårt hopp. Himmelen uppmanar dig, försam-

lingen väntar dig, vänskapen beder med tårar

för dig. Gud hörer oss af sin eviga barm-

hertighet, Gud skall välsigna den gode, den

trogne herden. — Lyckosamliga gänge dig i

dinom skrud, och lyckosamliga äfven den för-

utan. Lyckosamliga gånge det dig i ditt hus,

i din enskilta lefnad! Måtte friden trifvas i

din boning, och det verldsliga bekymret gå

din dörr förbi! Måtte himlen länge unna

dig, utom en lärares, äfven en makes och en

faders glädje! Måtte du aldrig förlora en vän;

men glädje och förtrolighet hädanefter , som

hittills, i ditt hus spraka långt inpå qvällen,

inpå lifvets qväll! Och när natten kommer.
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den långa natten, sof då i ro intill den stora

morgonen, och vakna glad ofvan stjernorna,

midt i den segrande törsamlingen, midt ibland

din ungdoms förklarade vänner!

Och J, kristelige invånare af dessa för-

samlingar, emottagen i dag eder lärare, den J

sjelfve valt och önskat eder. Han efterträder

ibland eder en man, som var er alla kär,

och den äfven jag länge känt och älskat. *

Men hans bana var kort och alltför tidigt för

oss alla ingick han i sin Faders glädje. Han

kallades bort i förtid frän en församling, som

han älskade, från värf, som han måste lemna

ofulländade, från ett namn, som han skulle

ha försvarat, från maka och barn, som han

skulle ha vårdat. Hans stoft hvilar härutan-

för; men hans förklarade ande sväfvar kanske

i dag öfver våra hufvuden, kanske står han

just nu osynlig midt ibland oss. Men frukten

eder icke; ty de salige skada ingen, de fara

vederqvickande som en himmelsk vind öfver

jorden. Men viljen J hedra hans minne, vii-

jen J glädja honom ännu efter döden, så gifven

åt den nykomne samma kärlek, som J unnat

den bortgångne. Han förtjenar den äfven så

väl, han skall med h varje dag förtjena den

ännu mera. Beniöten honom med aktning; ty

han är Guds ombud ibland eder, han är er

Prosten, Mag. David Aspelin.
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lärare, han skall leda eder på rätta vägen, sora

förer till evinnerligt lif. Bemöten honom med
vänskap och förtroende; ty han är sjelf en

pröfvad vän, lian är öppen och förtrolig, och

hans själ bor på hans tunga. Bemöten ho-

nom med lydnad; tj^ hvad han vill är edert

eget bästa, han älskar ordning och kristeligt

skick, i sitt kall känner han ingen menni-

skofruktan, han smickrar ej gudlösheten, han

dagtingar ej med förderfvet. Lyssnen till det

eviga ordet, som han predikar. J behöfven

ej söka det annorstädes; ty Herrans ande hvi-

lar öfver talaren, och hans mun förkunnar

salighetens ord. Lefven derföre med honom
såsom med en visare vän, anförtron åt honom
edra bekymmer, följen hans råd, låten honom
leda er som en god herde genom lifvet. Och

när J en gång skiljens hädan, måtten J då

alla med glädje mötas inför Guds ansigte,

måtten J der alla höra er lärares välbekanta

röst, höra de tröstefulla orden: kommer, J min

Faders välsignade, och besitter det rikets som eder

tillredt är ifrån verldens begynnelse! Amen.
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II.

Tid en Kyrkoherdes iuvi^iiiti^

i euibetet*

*f ag förmanar dig att du uppväcker Guds gåfva,

som i dig är; ty Gud hafver icke gifvit oss rädd-

hågans anda utan kraftens. Med dessa ord till-

talade fordomdags Aposteleii Paulus sin med-

hjelpare Timolheus: och jag lämpar dem iiu på

dig, du broder, som i dag skall tillträda ditt

apostoliska lärarekall.* Tillfället är högtidligt,

är vigtigt, både för dig och för församlingen.

Du stiger i dag in öfver tröskeln af din fram-

tida bestämmelse, du tillträder ett embete,

hvarifrån troligtvis endast döden skall kalla

dig. Du är nyss nedstigen från det rum, hvar-

est du hädanefter allt framgent skall förkunna

eviga lifsens ord, du står inför det altare, der

du allt framgent skall välsigna och utdela de

heliga håfvorna till åminnelse, till hopp, till

förbättring. Men rundtomkring stå embets-

bröder, Herrans vigde tjenare, med händer

lyfta

* Utnämnde Kyrkoherden i Jönköping, Mag. J. Welterling,

d. 3 Juni 1827.
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lyfta till välsignelse, med böner i sina hjertan

och med förmaningsspräk på läpparna. Du står

midt i templet, en minnesvård öfver fädernas

tro från århundraden tillbaka, och inom hvars

heliga murar många arbetat före dig, och många

skola arbeta efter dig, sedan du gått till hvila.

Och derutanför står Pingstdagen klädd i grönt

och himmelsblått, och ser in genom fönstren,-

just den dagen, då andans gåfvor utgötos öfver

Apostlarna, öfver Kristendomens första förkun-

nare. Du står midt i staden, midt i domare-

nas stad, der Rättvisan, den himmelens dot-

ter, alltjemt sitter till tings, och skipar lag och

rätt ibland folket. Du står midt i din försam-

ling, i den församling, som från i dag är din,

hvars alla invånare alltså du måste betrakta

som dina andeliga barn, men du skall vara

deras själars fader. De utgöra från i dag ditt

hus, din slägt, dina närmaste: det är icke

blodsbandet, utan det är ett högre, det är ett

himmelskt band, som fäster dig vid dem. Alla

skall du undervisa, uppbj^gga, råda, trösta,

förmana: många utaf dem skall du tilläfventyrs

begrafva. Sannerligen, min broder, tillfället

är vigtigt och betydningsfuUt. Det är väl värdt,

att du lägger handen på ditt bröst, och gör

Gud och dig sjelf ett heligt löfte att icke svika

de eder, du i dag skall aflägga. Det är väl

värdt, att du i dag föresätter dig att samla

8
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tillhopa alla diii själs förmögeiiheler och an-

vända dem redliga för ett kall, som väl fordrar

saktmodets, men icke derföre räddhågans, icke

hårdhetens, utan kraftens anda. Derföre för-

manar jag dig med Aposteln, att du uppväcker

Guds gåfva, som i dig är; ty Gud hafver icke

gifvit oss räddhågans anda utan kraftens. *

Uppväck Guds gåfva, som i dig är, ty en

sådan bär hvarje menniska inom sig sjelf.

De stora gåfvorna må vara gifna åt få, och det

är lyckligt att så är 5 ty de äro icke blott de

ansvarsfullaste, utan äfven de som lättast miss-

brukas , och, när de missbrukas, draga, såsom ir-

rande ledstjernor, folk och tidehvarf med sig i

förvillelsen. Men ingen har dock kommit alldeles

obegåfvad, alldeles lottlös ur den eviga, den rika

barmhertighetens händer j och hvarhelst du ser

en menniska, der ser du tillika en begåfvad, en

skapelsens herre, en himmelrikets arfving, med
odödligt hopp i sitt hjerta, med ljusets och

sanningens insegel på sin panna. Det gifves

i sanning ingen, som ej kan verka något godt i

sin krets, huru inskränkt den ock må vara,

ingen, som icke är utrustad med tillräckliga

krafter för den plats, h vartill Gud bestämt ho-

nom 5 och om han tränger sig fram till en an-

nan, till en högre och ansvarigare, då är det

hans eget fel, men icke den gode gifvarens,

från hvars mening och bestämmelse han afviker.

* Andra Tim. 1: 6, 7.
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Men väl gifves det mången, som är för håglös

för att utbilda och öfva de krafter, han fått,

mången, som är för maklig för att använda

dem som han kunde och borde, utan låter dem
insomna, mången, som, för att nyttja Apostelns

ord, icke uppväcker den Guds gåfva, som i honom

är. Tillämpa vi detta till lärarekallet, så for-

drar det visserligen högre gåfvor än många an-

dra i det menskliga samhället, men ingalunda

högre än dem, h varmed du, min broder, blif-

vit välsignad. De utomordentliga anlagen böre

vi prisa och beundra i läroembetet, som an-

norstädes; men de äro icke nödvändiga för att

stifta nytta och utbreda välsignelse i försam-

lingen. Det embetet fordrar visserligen ett

klart hufvud och ett upplyst förstånd; men
en hvar kan sjelf upplysa sig om han vill.

Det fordrar visserligen ett fromt, ett rent hjerta;

men en hvar kan sjelf rena det, om han åstun-

dar. Det fordrar visserligen ett manligt, ett

stadgadt sinne; men en hvar kan sjelf stadga

det, om han allvarligen föresätter sig. Det

fordrar visserligen ett varmt nit; men en hvar

kan sjelf uppvärma det, ty en gnista till Her-

rans Zebaoths nitälskan slumrar i hvart mensk-

ligt bröst. Du är icke heller, min broder,

någon främling i församlingen, någon oförfaren

yngling, någon nyläring i embetet Du har redan

länge utöfvat det, du har redan vunnit många

till salighet, du blomstrar i kraftig och mognad
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niaiidomsstyrka. Vi begäre för dig inga nya

gåfvor, utan endast att de gamla må bibehållas

oafkortade och verka på ett vidsträcktare om-

fång, på en talrikare menighet. Bibehåll der-

före, samla, uppväck den Guds gäfva, som uti

dig är. Bibehåll henne, att driften ej förslap-

pas, att verksamheten ej dör ut i förtid, ej

går till ro förr, än du sjelf får hvila. Samla

henne, att hon icke fördelas onyttigt vis, icke

sprides åt obehöriga håll, utan verkar till en

punkt, till det enda nödvändiga, till ditt em-

betes sköna och höga syfte. Väck henne, icke

derföre att hon hittills slumrat, utan derföre

att hon nu behöfver vara ännu mera vaken än

någonsin, derföre att den plats, du skall bevaka,

är vigtigare, den krets, h vari du skall verka, är

vidsträcktare än fordom. Du skall här, liksom

fordomdags Profeten Jonas, stå upp och gå in

och predika i den stora staden, stor åtminstone

i våra trakter, en stad full af bildade åhörare,

men också af stegrade anspråk , svåra att till-

fredsställa. 3Ien frukta dig intet, utan träd gladt

och frimodigt in i ditt nya kall, och kämpa
för det goda, och vinn själar åt himlen, vinn

segrar åt det rätta, det sanna, det gudomliga

på jorden. Frukta dig intet, säger Profeten, ty

Gud är med dig: vik icke af, ty han stödjer dig,

han upprätthåller dig ock med siii rättfärdighets

högra hand, och skall på sistone bekröna dig med

ära. Frukta dig intet, ty den, som fruktar Gud,
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han fruktar icke för någon annan; han är Guds

ombud, hvad skulle menniskor göra honom?

del bör bo ett oförfiiradt, ett säkert mod i

hans bröst, liksom lejonet bor i sin kula; hans

bana är bestämd, är trygg, som de andra

himlakropparnas, som stjernornas och solens,-

han verkar Guds verk till ljus, till sanning,

till frid, och helfvetets portar skola icke varda

det öfvermäktiga. Vik icke af; ty den, som viker

till höger eller till venster, han vacklar utan

mål och syfte, han drager icke sin sädesfåra

rät, och utsädet faller bredvid och förkommer.

Men går du rakt fram, som väderstrecken gå

igenom himlen, eller som jordens axel går

igenom jorden, då bestämmer du hitnlarym-

derna, då sammanhåller du jordlifvet, såsom

det höfves en fast man ocli en himmelens full-

mäktig, då skall Gud på sistone hekröna dig

med ära, och der skall vara frid och kärlek

öfver ditt stoft, och ditt minne skall lefva i

välsignelse.

Men jag vet, att du icke skall frukta dig;

ty Gud hafver icke gifvit dig räddhågans anda

utan kraftens. Utan kraft, min broder, kan

ingenting åstadkommas, h varken i församlingen

eller utom. Men det fordras med rätta, att den

kraft, som användes af en kristelig lärare, af

en fridens härold, är sjelf fredlig och saktmodig.

Egentligen är all kraft saktmodig och lugn i

den mån hon är stark, men stojet och ropet
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äro svaghetens kännetecken. Den rätta kraftens

ande brådskar ej fram med buller och bång,

utan han går trygg och stilla, i känslan af sin

öfverlägsenhet. Se på Göthas medelhaf, på er

sjö härutanföre: i årtusenden har han brusat

ocb brusar ännu; men hans bölja är ännu lika

ofruktbar som fordom, och ingenting annat än

skum åstadkommer han med allt sitt buller

och oro. Men på de lugna stränderna omkring

honom, der växer gräset, der mognar kornet,

ocb sjelfva bergen spänna upp sin gröna sol-

skärm emot middagshettan; ty djupa, men
stilla krafter verka tyst i jordens innersta,

ocb genom dem näras menniskor ocb djur,

ocb den trötte vandraren finner skugga ocb

vederqvickelse. Vare dig detta en bild af det

menskliga verkningssättet äfven i ditt kall. Med
våldsam, med bullrande, med ovislig ifver,

vinnes sällan annat än förargelse; men den

saktmodige når målet småningom, när han en-

dast fattar det skarpt ocb aldrig förlorar det

ur sigte. Hvad åren ha bragt i olag kan ej

en dag återställa: det stormande förbättrings-

nitet skafiar oredan nya försvarare bland dem,

som annars kunnat vinnas med lämpa. Du
torde väl finna kyrkans fogningar bär och der

lossnade: mura igen dem, men i tysthet ocb

småningom. Du torde väl finna ordningsbanden

bär ocb der brustna: knyt dem åter tillsam-

mans, men med lätta, med varsamma bänder.
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Ett sådant visligt framgångssätt, en sådan sakt-

modig anda, den är dock något helt annat än

räddhågans anda, som viker tillbaka för trot-

sigheten, eller skränies af anseende till perso-

nen, och derigenom alltjerat nödgas att dag-

tinga med oskicket. Man talar i våra dagar

mycket om kyrkans förhållande till staten. Ti-

der hafva funnits, mörka, vilda, blodiga tider,

då man ansåg henne för den herrskande, den

väsendtliga makten, och betraktade staten sjelf

endast som ett utbygge till kyrkan: och vi

höra ju ännu dagligen omtalas huru man, i

flera land af vår verldsdel, söker med list och

våld att återställa dylika tider på den förmör-

kade jorden. Vi höra ju omtalas männer, som
skända Apostlarnes vördnadsvärda namn der-

igenom att de sjelfve kalla sig apostoliska , och

oförsynt yrka, mindre kyrkans fordna helgd och

rätt, än sina egna ensidiga, äresjuka, vinnings-

lystna anspråk: mörkrets Apostlar, vidskepel-

sens talemän, lögnens ordförande på jorden,

fräcka, hycklande, hädiske dårar, dem ljusets

Gud skall fördömma, om äfven förvillade ko-

nungar beskydda dem. — Men det har äfven

funnits, och finnas ännu, andra tider och stäl-

len, der man, med en motsatt öfverdrift, sna-

rare tyckes anse kyrkan såsom ett bihang till

staten, en föråldrad inrättning, som man ännu

tål, men endast under det villkor, att hon går

i statens tjenst, och som icke liar någon annan
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eller högre betydelse än hvarje annat embets-

verk i samhället. Begge dessa åsigter äro otvif-

Yelaktigt i sin grund lika falska, och hvila en-

dast på motsatta förvillelser. Ty kyrkan är

på ena sidan en andelig stiftelse och som sådan

är hon högre än staten, hon är det menskliga

samhällets innersta lifskraft, och utom henne

skulle det upplösas till ett djuriskt: hon före-

ställer det gudomliga i det menskliga och för-

enar dem begge 5 tornspetsarne hänga tillhopa

med stjernorna. Men på andra sidan är äfven

kyrkan en verldslig inrättning, och som sådan

måste hon vara underordnad staten, som skyd-

dar och underhåller henne: hon måste åtaga

sig äfven några af hans timliga bestyr, och det

tillkommer en rättskaffens evangelisk lärare att

sköta dem med samma nit och trohet som

sitt embetes mera egenteliga, mera andeliga

åligganden. I begge dessa fall, och synnerligast

i det sistnämnda, fordras, som i allt menskligt,

bestämd ordning och klar reda. Bibehåll dem
derföre der de förefinnas, återställ dem der de

tilläfventyrs saknas, utan prut, utan tvekan,

utan räddhåga, men med kraftens, den visa,

den saktmodiga, den kristeliga kraftens anda.

Och med denna välmenta förklaring öfver

Apostelns förmaningsord, bjuder jag dig, min

broder, vara välkommen i din församling. Var

välkommen till att förkunna försoningens, upp-

olTringens, kärlekens lära, den rika, den mensk-
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iiga och just derföre gudomliga läran, den läran,

som tröslat våra fäder, som tröstar oss, och

skall trösta våra söner både i lifvet och i döden.

Var välkommen att tillrättavisa de vilsefarande,

att styrka de svaga, att näpsa de hårdnackade,

att trösta de sörjande, att upplysa alla. Väl-

kommen i din vingård, du Herrans vingårds-

man,- arbeta, plantera, vattna, att ogräset må
förqväfvas, men de ädla, de purpurfärgade

drufvorna hänga som morgonrodnader mellan

löfven. Värdera ditt embete, ty det är i sig

sjelft det högsta, det skönaste, det ädlaste på

jorden: värdera ditt embete, så skola äfven

andra, icke blott värdera, utan äfven välsigna

dig. Vandra här som en patriark ibland ditt

huses folk , som en Guds ombudsman i den

verldsliga, den yrande tiden. Och när din

dag grånar liksom dina lockar, när du skall

lägga ner din herdestaf, vare han då blom-

strande såsom Arons staf, grönske det då ett

paradis af tro och hopp och rättskaffenhet rundt-

omkring din stilla graf, och din efterverld

täcke dig på ditt stoft, och himlens regn stige

ner med välsignelse derutöfver!

Men — innan jag vänder mig ifrån dig, och

nedfaller i bön och åkallan, bör jag äfven säga

ett ord till eder, J invånare af dessa kriste-

liga församlingar. Jag ser en talrik samling

framför mig, och utmärker deribland främst
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dig, du länets höfding,* du styrelsens hjerta,

soui genom ditt embete har många ijtlre berö-

ringspunkter med den nykomne läraren 5 men
jag vet, att du med honom äfveu har en inre,

en vigtigare beröringspunkt, i nitet för ordning

och skick, gemensamt för alla klara sinnen.

Omhägna honom derföre med din ynnest, stöd

honom med din makt, låt andeliga och verlds-

liga styrelsen, som två samhälliga bröder, verka

till samma ändamål, verka för det goda, som

är reda och bestämdhet och ljus, verka mot

det onda, som är oordning och halfhet och

mörker. Då skola förbättringarne komma sjelf-

mant, hvad som var skeft skall blifva rätt, livad

som var förfallet skall stå upp igen ur gruset,

och ljusets och ordningens Gud skall stå på

templets tinnar och med välbehag se ut öfver

staden.

Men i samlingen märker jag äfven många

af eder, J domare i Israel, J lagens språkrör,

J lefvande tungor på rättvisans dallrande vigt-

skålar! Och huru gläder det icke mitt hjerta

att som den främste ibland eder igenkänna

den mannen,** som jag haft kär alltifrån hans

barndom, mannen med det uråldriga namnet,

som sutit på Sverges thron och växt tillhopa

med Sverges ära, mannen med det öppna, det

* Landshöfdingen m. m. Friherre Lars Hjerta.

** Presidenten m. m. Friherre A. Leijonhufvud, talarens

fordne lärjunge.
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frisinnade väsendet, Ii v ars nit är som ungdomen

med de lAgande kinderna, hvars förstånd är

som ålderdomen med de försilfrade lockarna.

För honom och för eder alla framställer jag i

dag denne embetsbroder såsom er blifvande

själasörjare och anbefaller honom till er akt-

ning, er vänskap, ert förtroende. J boren

så mycket mindre vägra honom dessa som äfven

J aren andans män, emedan J S3'sselsätten er

med ett andeligt yrke. Ty andeligt är allt,

som hänger tillsammans med menniskans högre

natur och påminner om hennes himmelska

ursprung. Men hvad är högre och mera him-

melskt hos menniskan än känslan af rättj bod-

de icke Rättvisan hos Gud, innan hon steg ner

på jorden j är mensklig lag i sig sjelf något

annat än den gudomliga, hvars lagbok är sam-

vetet, endast tillämpad tiil särskilta fall inom

det menskliga samhället? Derföre var äfven

hos många af forntidens folkslag domarekallet

förenadt med prestaembetet, och altaret stod

tätt intill domsätet. När J dömmen, kännen J

då icke, att Gud är när, kännen J icke, att J

förrätten en helig handling? Är icke domsalen

äfven ett tempel, är icke lagskipningen äfven

en gudstjenst? Derföre boren J ej heller anse

såsom främmande för eder den, hvars yrke

är den himmelska lagfarenheten , den, hvars

bestämmelse det är att rena och pröfva hjertat,

under det J endast pröfveu den yttre hand-
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lingen. På ert anseende, på ett efterdöme

beror mycket i denna församling. Sluten er

derföre med vänskap till mannen, som både

önskar och förtjenar den: understödjen honom
i hans bemödanden för hvad rätt, livad skicke-

ligt, hvad ordentligt är, och hållen sålunda

andans enhet genom fridens band.

J stadens fäder och äldste, räcken er hand

åt den nyinvigde, och bistån honom ärligt

5

ty kyrkans bästa är äfven stadens bästa, lik-

som kroppens helsa är själens fröjd. J bor-

gersniän af Jönköping, och J öfrige församlin-

garnas invånare af alla åldrar, stånd och vill-

kor! J sen nu inför altaret den läraren, som

de fleste utaf er kallat: Gud och konungen

hafva gifvit honom åt eder. Han är icke heller

någon främling ibland er, han har lefvat länge

i ert sällskap, han har ofta varit en välkom-

men gäst i edra boningar. Möten honom der

hädanefter som hittills, bibehållen för honom
det gamla förtroendet, den gamla tillgifven-

heten, på det han ibland eder må göra sin

kallelse med fröjd och icke med suckan. J gamle,

betrakten honom såsom en utskickad från den

högre, den bättre verld, dit J snart skolen in-

träda, lyssnen till hvad han säger eder om
det obekanta landet, stödjen eder vid honom,

då J stapplen fram till det sista målet, att

han med gladt samvete må förkunna eder för-

lossning, och med saknad inviga er till den
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yttersta hvilaii! J medelåldrige, akten pä hvad

er jemuårige lärer eder, ty den läran är icke

hans utan den Högstes j det stormiga lifvet med
sina mångfalldiga bestyr gör hon lugnare, och

lion bäddar mjukare åt er på sotsängen. J

unge, lyssnen till hans vishets råd, liten på
hans prölvade erfarenhet, trängens omkring

honom, som barn omkring en undervisande fa-

der, gläden honom med er lydaktighet, er

uppmärksamhet, er förkofran! J samtelige,

anammen hunom, som kommer i Herrans namn,

välsignadt vare hans verk ibland eder, välsig-

nad hans ingång och hans utgång! Nåd och frid

föröke sig i eder genom Guds och vårs Herras Jesu

Kristi kunskap! Nåd vare med eder och frid af

Gudi varom fader och Herranom Jesu Kristo! Amen.
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Tid

en Kyrkolicrclcs liegrafuiiig.

Vi skola i dag inviga åt jorden stoftet af den

äldste bland Svea rikes presterskap, en aktad

vettenskapsidkare, en pröfvad lärare och en ut-

märkt man.* Det sker i det tempel, der han

lärt i mera än ett hälft århundrade, inför det

folk, hvars fäder han jordat, ibland enibets-

bröder, nu till en del åldrade sjelfve, men
hvilkas barndom han kunde minnas. Det sker,

då året står färdigt att taga afsked, och dess

öga snart brister, likasom hans redan slocknat.

Handlingen och dess föremål, stället, omgif-

ningen, tiden sjelf äro betydningsfuUa. Låtom

oss samla våra tankar, innan vi åtskiljas, och

utsäga några minnesord öfver den bortgångne.

Han var den äldste bland sitt stånd. De

gamle ansågo en hög ålder för en nåd af gu-

darna. Föreställningen låg nära till hands, då

man ansåg döden för ett ondt, ja, det högsta

onda. Efter de åsigter, Kristendomen gjort

* Professorn, Häradsprosten, Doktor Samuel Heurlin i As-

heda, d. 20 Dec. 1835.
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gällande, är det nästan motsatsen, och lyckliga

prise vi ofta dem, som falla vid början eller

medlet af sin bana. Men om också en hög

ålder anses för en lycka, så är den åtminstone

icke en förtjenstj och likväl har ålderdomen

för hvarje bättre sinne något vördnadsbjudande,

något på en gång rörande och upplyftande.

Det är en naturlig känsla, som förmår oss att

blotta vårt hufvud för gråhårsmannen. Barnen

hänga vid hans knän, ungdomen vid hans läp-

par, och de medelåldrige lyssna gerna till hans

vishet. Vi betrakte honom som en långväga

resande, som sett främmande land och har

mycket att förtälja om deras seder; ty han

kommer, om icke från främmande land, dock

från främmande tider; han har lefvat med
ett bortgånget slag te, som såg lifvet och men-
niskan annorlunda än vi, han är ett lefvande

minnesmärke af det förflutna. Är han der-

jemte, eller har han i sin styrkas dagar varit,

en utmärkt man i vetande, i bildning, i hand-

ling: huru mycket måste då ej de långa åren

hafva lärt honom, livad erfarenhet har han ej

samlat, hvad strider har han ej öfverlefvat och

vunnit inom sitt eget bröst! Visheten och lug-

net äro dyrköpta varor: han har förvärfvat

dem till det enda pris, h varför de äro fala,

för tid och erfarenhet. Lifvet har för honom
kokat ut, det förgängliga deraf har dunstat

bort i ånga, och det eviga, det ovanskliga lig-
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ger som fällning qvar på botten. Är han slut-

ligen till allt detta en folklärare, en invigd i

Herrans rådslag, en himmelens hudbärare på

jorden: — huru ofta, huru djupt har han icke

då fått blicka ner i menniskohjertat, hur mån-

gen glädje har han helgat, hur månget bekym-

mer har han tröstat! En sådan patriark, han

är mensklighetens konung, hans silfverhår äro

mer än krona och lagerkrans, vördnaden är

hans rätt, förtroendet kommer alltjemt och

klappar på hans port, och när han går bort,

då sörjer bygden som en faderlös.

Under sådana förhållanden hafve vi alla,

och innan åren ännu alltför mycket nedböjde

honom, känt den gråhårsman, som här hvilar.

Men det var dock ingalunda hans ålderdom

ensamt, icke ens väsendtligen, som gjorde ho-

nom så aktad. Det var i främsta rummet hans

anseende som vettenskapsman. O vettenska-

pens fria, stilla, oändliga verld, de högre, de

renare .själarnes fädernesland I Den, som är

hemmastadd der, han äflas icke om jordiska

förmåner, han tvistar med ingen, ty hans rike

är gränslöst och räcker till för alla; han är

sig sjelf nog, det är icke en gång ära, som

han söker, endast sanning. Men det är i syn-

nerhet en vettenskap, ren och färglös som lju-

set, utan all jordisk tillsats, utan all tvekan

och ovisshet, ty hon är tankens egna och skä-

raste
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raste form 5 sjeli' utan gräns, begränsar och

mäter hon allt; hon är skapelsens grundritning;

på jorden rör sig allt efter hennes lagar, och

himmelens stjernor vika icke ur den ban, som

hon uträknat. Derföre kallade äfven Grekerna

henne, med ett uteslutande namn för läran,

Mad^rjotg. Till denna vettenskap stod hans håg

från ungdomen, den utgjorde kanske hans lifs

egentliga bestämmelse: lian var en aktad och

eftersökt lärare deri vid högskolan, äfven utom-

lands föredrog han den, och hans lärosal fyllde

sig öfverallt. Ännu in på ålderdomen, då han

längesedan kommit i en annan verkningskrets

och var bosatt bland dessa skogar, fjerran från

de lärdas tälian och samqväm, idkade han,

med oförminskadt deltagande, sin ungdoms yr-

ke. Den höga Urania öfvergaf honom icke,

och för mer än hundrade år hade han beräknat

sol- och mån-förmörkelserna. Ack I den stora,

den fortfarande solförmörkelsen i andans verld,

den hade han icke beräknat.

Men det gifves ingen enstaka lärdom; och,

om han också med särskilt kärlek fäste sig vid

nyssnämnda vettenskap, så omfattade han äfven

många andra. Utom de gamla språken, som

i hans bildningstid utgjorde vetandets moders-

mål, kände han äfven, som då var mindre

vanligt för en lärd, de flesta nyare, till en

del inhämtade under hans utrikes resor. Men
9
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äfveii i den vettenskap, som låg närmast hans

presterliga kall, beklädde han med heder en

akademisk lärostol, och presiderade, för mer än

fyratio år sedan, i prestmöte för en afhandling

om Kristi person och naturer. Theologien står

nu icke på den punkt som då 5 och detta bör

ej förefalla någon underligt, som lefver i ett

protestantiskt land. Kristendomen är icke ett

menniskoverk, men väl de theologiska läro-

byggnaderna 5 och hvad menniskohänder byggt

kunna menniskohänder störta. Det kan ej und-

falla någon tänkande man, att tlieologien hänger

väsendtligen tillsammans med mänga andra

vettenskaper, och måste ombyta skick i den

mån, som dessa förändras. Det kan icke und-

falla honom, att den, som ej tror på en inspi-

rerad kyrka, måste just derföre tro på en

framskridande vettenskap äfven i gudaläran,

och att allt stillastående är och blir omöjligt

inom vettenskapens område. I alla tider ha

de skriftlärde kastat boll med flerhanda dogmer

sinsemellan, och,, så långt kyrkohistorien går

tillbaka, har theologien varit en mätare på

tidehvarfvets vettenskapliga utveckling. Hvad

som i vår tid utmärker denna vettenskap i

allmänhet, är ett sträfvande till försoning mel-

lan vetande och tro: den vill afsluta ett kon-

kordat mellan förnuft och uppenbarelse, som

man fordom ansåg för öfverflödigt. Vi stå

härigenom på en annan punkt i vettenskapen



i:v.)

än vara fäcler, och man påstår, alt det är en

hösre. Men månne det äfven är en fastare?

Der låg i den gamla lärobj^^ggnaden en sträng,

man kan väl säga, en jernfast följdriktighet,

som gjorde, att den, som medgaf de första

satserna, icke kunde komma ifrån följderna.

Derföre stod denna lärobyggnad också orubbad i

århundraden, innan den började att vackla.

Den slöt sig också vida närmare, icke blott

till forntidens föreställningssätt, utan äfven till

dess bokstaf; dess tolkningsgrunder voro enkla-

re, om också ofullständigare. Men hvad som

i synnerhet utmärkte och åtskilde den från nuti-

dens, det var en viss trofasthet, det vill säga,

fasthet i tro. Tro blef ledstjernan, icke blott

i religionen, ulan äfven i religionsvettenskapen,

förnuft en underordnad makt, och tvitlet en

hädelse. Det är otvifvelaktigt, att ett kristeligt

sinne kan förenas med skiljaktiga åsigter af

vettenskapen; ty dufvan sväfvar, eller kan åt-

minstone sväfva, öfver alla vetandets höjder.

Men det kan ej heller nekas, att mennisko-

hjertat varit rikast under de tidehvarf, då

tron herrskat.

Det är nödvändigt för folkets lärare att

känna och kunna redovisa för de vettenskapliga

grunderna till sin tro. Denna fordran är oef--

lergitlig5 men den uppfyller ännu på långt när

icke lärarens kall. Ty hvad är Kristendomen,

.sådan den framställes i sina urkunder? Inga-
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lunda etl dogmatiskt system, den lemnar en-

dast ämnen dertill. Den är i sitt innersta

väsende mera lefverne än lära, den går mera

ut på handling an på begrepp, den fromma
känslan är dess lifspunkt, den vänder sig mera

till hjerlat än förståndet. Vetandet är nyttigt,

är nödvändigt,- men egentligen står det till

Kristendomen i samma forhållande som anato-

mien till den lefvande menniskokroppen: det

är en dödskalle stjelpt öfver en lilja. Derföre

bör läraren väl vara skriftlärd, men han måste

äfven vara mera. Undervisningen är myckel,

men den är icke allt, icke ens det förnämsta.

Det förnämsta är en from het, som är kärnan

af Evangelium, en välvilja, som inger förtro-

ende, och ett nit, som är visligt och icke

heller försmår menskliga medel. Läraren skall

vara den första mannen inom sin fijrsamling,

hans plats är icke predikstolen och altaret al-

lena, utan äfven det husliga lifvet. Han skall

uppsöka bekymret för att trösta, förvillelsen

för att varna. Han skall kunna råda äfven i

jordiska bestyr och förhållanden, han skall icke

anse mensklig ordning, mensklig trefnad, såsom

främmantle för sitt embete. Han skall, med
ett ord, gå som en vandrande husgud ibland

sitt folk, och vara dess vägvisare, icke blott

till himlen, utan äfven på jorden. Sådan kän-

de denna församlings invånare den åldrige lä-

rare, som här ii vilar; sådan kände honom
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ännu bättre deras fäder. Han hade bland dera

ett inflytande, som omfattade alla menskliga

förhållanden, men som icke var tryckande,

derföre att det var faderligt, och emedan det

hör till tingens ordning, att ett högre förstånd

leder ett underlägset. Han lefde, som vi alla,

i en tid, då staten kastar alltmer och mer

verldsliga småbestyr på kyrkans tjenare. Det

är en tid, som ideligen skrifver och räknar

och förer bok öfver sin egen obetydlighet. Men
hans åtgärder äfven häruti voro utmärkta af

ordning, klarhet och reda. Derföre väckte det

hvarken missnöje eller förvåning, då han ut-

nämndes till den främste bland sitt härads pre-

sterskap, en befattning, som han innehade i

fyratio år och lemnade först på sin höga ål-

derdom. Uppvidinge hade likväl på den tiden

ett utmärkt presterskap, kanske det utmärktaste

i stiftet. Wickelgren ocli Aspelin, Engstrand och

Molin voro, livar på sitt vis, ovanliga mänj

men det företräde, som visades en annan,

störde icke deras förhållande, som deras ännu

förvarade brefvexling utvisar. Detta är också

det vanliga. Bättre sinnen förstå och värdera

hvarandra: det är endast småakligheten och

odugligheten, som afundas.

Hans sinne var lifligt och lättrördt, som

det ofta är hos de högre begåfvade. Det slags

lugn, som utbreder sig, och står still som ett

fruset vatten, öfver lifvet, var honom främman-
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de. Han uppbrusade ofta och lätteligen; men
lika så hastigt lade sig äfveii stormen i hans

själ, och himlen speglade sig åter deruti med
alla sina stjernor. Han bestod många af lifvets

pröfningar. Fattigdom tryckte honom i ung-

domen: eld och brand gingo öfver hans hus

och förtärde allt, äfven det käraste, hans bok-

samling, och han förlorade sin första, älskade

hustru i hennes bästa dagar. Men han fördrog

allt, icke med Stoisk känslolöshet, utan, sedan

det första svidande intrycket var förbi, med
den stilla undergifvenhet, som egnade hans

kall, och småningom ärrade de djupa såren.

Som de flesta lifliga naturer hade han sinne

för konsten , ty något slags sång eller stränga-

spel hvilar gerna i hvarje bröst, som fått en

gnista af gudomligheten. Sålunda älskade han

tonkonsten, hvars vettenskapliga grunder han

liände, och öfvade den sjelf under flera former.

I öfrigt bekände han sig till ett tänkesätt, som

i våra dagar börjar blifva alltmer och mer

urmodigt. Han ansåg icke för ett nöje, ännu

mindre för en skyldighet, att från den plats,

han innehade, klandra en livar, som mensklig

ordning hade ställt på en högre. Det slags

egenkärlek, som icke tål någon öfver sig, var

honom främmande. Tvärtom omfattade han

med aktning och tillgifvenhel dem, som stodo

på de ledande punkterna i kyrkan eller staten
j

och, om han såg deras misstag eller brister,
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sa fann han åtminstone ej en glädje i att för-

stora och utsprida dem. VAr tid tänker an-

norlunda. Allt slags öfverlägsenhet, den må
vara tillfällig eller medfödd, den må bero på

ett emhete eller ett namn, är förhatlig, allt skall

jemnas, och den ene får ej vara bättre eller

mera ansedd än den andra,- och är han det

ändå, så måste han straffas derför och stå till

rätta inför en domstol, som hvarken är ojäfvig

eller behörig. Den man, som hvilar här,

trodde icke på ett sådant slags jemlikhet. Han
ansåg den oförenlig med den ordning, som

Gud uppenbarar i naturen, der gåfvorna äro

så olika. Han ansåg den äfven oförenlig med
den ordning, som allt slags samhälle, andeligt

eller verldsligt, ovillkorligen fordrar, så framt

det ej skall störta tillsammans i oreda och

förstörelse. Han kröp ej för de högre, men
han aktade dem, äfven för deras plats, och

derföre förtryckte han ej heller de lägre, utan

han förelyste och vägledde dem. Öfverlägsna

själsgåfvor afundades han icke, ty han räknade

slägt med dem 5 och derföre var han också

både älskad och aktad af alla, inom och utom

sitt stånd. Trenne Biskopar efter h varandra

sökte och värderade hans vänskap, och den

fjerde talar i dag öfver hans stoft.

Hans bana är slutad på jorden. Det var

en lång bana, en ärofull, en välsignelserik.

Oss, som stå omkring hans graf, tillkommer
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del besinna, icke blott att vi dö måste, utan

äfven att vi innandess Ijöre lefva med ära

och i välsignelse. I sj^nnerhet tillkommer det

dig *, du som bar ärft hans namn och med
det hans själs liflighet och hans högre gåfvor,

mångfaldigt iilljildade både i kyrkans och sta-

tens tjenst, som begge akta dig högt. Troligt-

vis stiger du högre än han i begge: men, huru

högt du stiger, så glöm icke denna stunden,

glöm icke hvad predikaren ur din faders graf

säger dig, nemligen icke blott att lifvet är

förgängligt, ty det veta vi förut, utan äfven att

lifvet sjelft icke är annat värdt än det rätta man
velat, det goda man uträttat, och det minne

man efterlemnar. ** Amen.

Dåvarande Domprosten, Doktor C. J. Heurlin.

De verser, med hvilka talaren slutade, finnas förut

införda i fjerde bandet af hans samlade skrifter, sid. 8S.
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Till eii mig krigares graf. *

MjLerre! lär mig besinna, att mitt lif ett slut

hafver , och mina dagars mått huru ringa det är!

Lik en hands bredd hafver du gjort min lifslängd',

såsom ett intet inför dig är min lefnads tid. Och

i sanning, mine bröder! livar skulle väl för-

gängelsens bilder lifligare framställa sig för oss,

hvar skulle vi djupare känna huru osäkert vårt

lif är, än vid den ynglings graf, der vi i dag

äro församlade? Ty icke är det i naturens van-

liga ordning, att den kraftfulle sonen följes

till grafven af sin grånade fader, eller att ung-

domen och helsan föregå ålderdomen till den

eviga hvilan? H varhelst vi derföre se detta,

der måste äfven den lättsinnigaste påminna

sig, huru menniskan växer opp som ett blomster

och faller af, flyr bort som en skugga och hafver

ingen varaktighet. Men icke är det derföre

välbetänkt, om vi vid en sådan graf ville gå

till rätta med den eviga visheten, eller skatta

honom olycklig, som fallit i början af sin bana.

* Lönnegren, Fändrik vid södra skånska infanteri-re-

gementel, belönad med medaljen för "tapperhet i fält."
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Ty är det icke sannt, att han af lifvet endast

känt dess skönaste sida, att han medför inga

andra minnen till sin graf, än minnen af sin

barndoms oskuld och sin ungdoms glädje? Är

det icke sannt, att han besparat sig lifvets bit-

traste erfarenhet, mannaidderns felslagna för-

hoppningar och ålderdomens sena bräckligheter?

Är det icke sannt, att han flyger till det mål,

dit vi andra mödosamt framskrida, att han

hoppat öfver mensklighetens jämmer, och att

ungdomen, som är lifvets morgonrodnad, be-

bådar för honom icke, som för oss, en mulen

dag, utan den eviga solen? — Ett älskadt exem-

pel hvilar här framför oss. Jag beklagar dig icke,

du yngling, som somnat i din morgonstund,

du unge krigare, med äretecknen burna till

din graf. Ty de bevittna, att ditt lif ej varit

overksamt 5 du har njutit din korta, din skuld-

fria lefnad med glädje, och du omfamnade

döden som en brud. Du hade kunnat stupa

på slagtfältet långt ifrån de dina, der hlott de

döendes suckar omgifvit dig och ingen vänlig

hand lagt diua ögon tillhopa. Men se! ditt

öde var mildare. Det församlade kring din

sotsäng allt hvad lifvet äger skönast, föräldrar

och syskon, slägtingar och vänner. Det lem-

nade dig din sansning till det sista ögonblic-

ket,- du kunde trycka livar je älskad hand, du

kunde säga hvarje vän ett lugnt farväl. Den

långa resan förfärade dig icke, du mötte din
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förvandling med en ynglings munterhet och

med en mans mod. Hurtigt, som till en kapp-

ränning, har du genomlupit din bana, och

din lefnads korta ftilttåg slutades med seger

ocli fred. Så hvila, du älskade stoft, hvila

lugnt i den bygd, som du prydde, i den

fädernejord, som du försvarat! Snart kommer
våren och kläder din tidiga graf med sin grön-

ska. En faders och en moders tårar skola

vattna den, och syskonkärleken och vänskapen

göra sina vallfarter till det rum, der dina

ben hvila. Men din oförgängliga del sväfvar i

ljuset; och glad, som du varit på jorden, blic-

kar du ned från din himmel, du unge, du

tidigt fullmyndige arfving till ett oförvanskligt

rike. Amen.
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Vid ett barns «lop.

Ivristelige åhörare! Vi äro i dag församlade

för att begå en helig handling. Vi skola öf-

verlemna ett nyfödl barn åt den kristna för-

samlingen, upptaga det i dess gemenskap, för-

klara det för en ledamot af helgamanna sam-

fund på jorden. Det är icke nödvändigt att

vi härvid tänka oss något mystiskt, hemlig-

hetsfullt och underbart, ehuru allt det högsta

och bästa i lifvet är och förblifver underbart.

Men det är i allt fall vigtigt och betydelsefullt,

när det nykomna menniskobarnet på lifvets

tröskel emottages af den kristna församlingen

och inviges till dess rättigheter, förklaras för

delaktigt af dess välgerningar, och hyllas som

arfvinge af dess förhoppningar i lifvet och i

döden. Ty kristna kyrkan hon är dock den

högre, den förädlade mensklighetens plantskola,

hon är tröstarinnan på jorden och vägviserskan

till himlen. Det menniskobarn, som är födt

derutanför och aldrig upptages deri, vi vilje

ej påstå att det är förtappadt för tid och evig-

het 5 ty Guds barmhertighet är oändlig, och

livad menniskan ej frivilligt brutit, det kan

hans rättvisa icke bestraffa. Men onekligt är

likväl att, utom den kristna kyrkan, menni-
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skaii mer eller mindre är ett hittebarn i tiden,

som icke vet hvarifiån det kommer eller livart

det går, ej bar någon säker ledning i lifvet

eller något säkert hopp i döden. Låtom oss

derföre tacka Gud , som gifvit oss denna för-

mån framför så många tusende af våra likar

i fordna tider, och ännu i dag. Var oss helsad.

och välkommen, du nykomling i lifvet, väl-

kommen i kristna forsamlingen, till himmelri-

kets, det vill säga. till ljusets, till mennisko-

bildningens, till saligbetens arfskap. Du skall

begjutas med vatten; ty det vattnet är nja

födelsens bad, det är ett flytande ljus, det

renar kroppen och är derföre en sinnebild på

andens renbet. I hvitt framhafves du till do-

pet j och detta är också, liksom hela bandlin-

gen, symboliskt. Ty hvitt är himmelrikets

nationalfärg, bvitklädda tänka vi oss englarna

och de saliga, bvitklädda voro Leviterna och

kristenhetens första presterskap: bvita äro lil-

jorna på marken; och jordens vandrande lilja,

den rena, fläckfria jungfrun, trifves också bäst

i hvitt. Våra förftider anlade ofta på sotsän-

gen sina dopkläder, det kallades att dö i »bvita

vadum» * och ansågs, om icke som ett medel,

likväl som en sinnebild för saligheten. Hvitt

är oskuldens och det rena sinnets liftarg. Tids-

nog blir lifvets släpmundering fläckad och bro-

* In albis.
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kig, alltsom jordens stoft sätter sig fast i

henne. L3'^cksalig den, hvars inre, om också

icke hans yttre, så länge som möjligt, bär den

hvita liögtidsdrägten. Välkommen till oss, till

församlingen, du hvitklädda, du oskuldsfulla,

du nyfödda! Sådana, säger den store Gudaso-

iien, sådana hörer Guds rike till; och hvilken icke

undfår Guds rike såsom ett barn, han kommer der

aldrig in. — Vi vete icke hvartill du kommen

är, om till sorg eller glädje, till medgång eller

motgång, troligtvis till en blandning af begge-

dera, ty det är mensklighetens allmänna lott.

Men det vete vi, att du är kommen till kristna

församlingens gemenskap, att kristna kyrkan

från i dag öppnar dig sin moderliga famn, som

är full af Jjus och tröst och evinnerligt hopp.

Väx opp i dess skygd , trifs och blomma der-

uti, som ett blomster växer på tempelgården

och gjuter sitt doft öfver grafvarna, öfver den

stora grafven, som vi kalla för jorden. Blif

dina föräldrars och anhörigas glädje! Lycka

till lifvetj och, när stunden en gång kommer,

lycka äfven till det, som fullbordar lifvet och

kröner det med salighet såsom med en sköld,

lycka till döden! — Till detta de kristnas lif

vill jag nu, efter församlingens föreskrift och

fädernas sed, inviga dig med efterföljande ord

och handling: *

* Akten fullbordades nu efter Handboks-formuläret.
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Tid taeksägelseii * för If. 14. H.
Prins GUSTAFS födelse.

IVristlige åhörare! Gårdageiis post har hragt

oss alla en kär niidsommarsgåfvaj ty han har

medfört underrättelsen om Hennes K. H. Kron-

prinssessans lyekliga nedkomst med en prins,

född den 18 i denna månad, som i dopet

skall kallas Frans Gustaf Oscar, och är nämnd
till Hertig af Uplaiid. Vi lyckönske konun-

gahuset till den nyfödde, och främst derihland

lyckönske vi den konungslige farfadren, den

fjortonde Carl, emedan vi älske och vörde

honom. Ty vi hafve icke förgätit, och våra

efterkommande skola ej heller frjrgäta, att han

var den som kom, när staten lutade till fall,

och i kraftig hand tog den åldriga, men för-

rostade spiran, och se, hon återfick på en gång

sin fordna glans, hon växte ut öfver ett nytt

konungarike, och fädernas sol, som fordom

speglat sig deri, såg sin ära åter i dess lågande

guld. Vi lyckönske den furstlige fadren, Sver-

ges och Norges Kronprins; ty vi älske honom,

* I Hemmesjö kyrka, Midsommardagen 1827.
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vi hoppas uppå honom, emedan det klappar

ett manligt, ett redligt, ett svenskt hjerta i

hans konungsliga bröst, emedan han både vill

och förstår landets bästa, emedan han är fram-

tidens borgen och våra söners förhoppning.

Vi lyckönske den furstliga modren, nordens

Kronprinssessaj ty vi älske henne, icke der-

före att hon är skön och blåögd som en vår-

dag, utan äfven derjemte huld och god som
en engel, som nedlåtit sig att bära en kunglig

purpur på jorden. Vi Ij^ckönske landet, det

gamla kära svenska landet, emedan det sålunda

fått sin kungaslägt förökad och derigenom sitt

öde betrj^ggadt för framtiden. Vi lyckönske

oss alla, att den uråldriga thronen på detta

sätt uppstod jes, den ärorika Vasathronen, der

hjeltar sutit och adlat sitt land, och qvarlem-

nat i häfderna oförvanskliga minnen. — Men
då vi sålunda prise konungahusets och folkets

lycka, måtte vi icke förgäta att äfven prisa

honom, från iivilken den kommer, lyckobringa-

ren öfver stjernorna, det Godas gifvare: måtte

vi alla med rörda hjertan nedfalla inför honom
i följande bön och tacksägelse: *

* Den allmänna tacksägelsen hlef nu uppläst.

I.
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I.

Tid eii Hyrko-viNitatioii.

'

Ue söka mig dagligen och vilja veta mina vägar,

såsom ett folk, det allaredan rättfärdighet gjort hade,

och sin Guds rätt icke öfvergifvit hade. ** Med
dessa ord bestraffar Herren hos profeten Esaias

ett högmodigt och hyckhnide slägte i Israel.

De sökte honom väl dagligen i bönen, men
icke på det sätt, icke med det sinne, som Gud
vill sökas af menniskor. De inbillade sig, att

deras myckna bedjande var en förtjenst, som

borde dem tillräknas, de trotsade på sin egen

rättfärdighet, de ansågo sig genom sin skenhe-

liga gudsfruktan för bättre än andra, och för-

aktade en hvar, som afvek ifrån deras tänke-

sätt. När sedermera, i tidernas fullbordan,

Guds son nedsteg på jorden, då fann han ännu

samma slägte, ehuru under ett annat namn.

De kallades då Fariséer eller afsöndrade, eme-

dan de söndrade sig från den öfriga försam-

lingen. De utmärkte sig framför andra genom

* I K alfsvik, den 17 Aug. 1828.

** Es. 58: 2.

10
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ett strängt iakttagande af den mosaiska lagens

föreskrifter i allt, som rörde del yttre. De
helgade hvilodagen, icke blott efter Mosis stad-

gande, utan äfven deriitöfver, på ett småsin-

nigt och vidskepligt sätt, och fördömde äfven

den^ som gjorde väl på sabbaten. De bådo

icke blott i templet och synagogorna, utan äf-

ven i gatuhörnen. De litade endast på sin

egen rättfärdighet och ropade öfverallt, att de

gjorde lagen tillfyllest. Derföre voro de hög-

modige i sina hjertan, de fällde förtappeisens

dom öfver en hvar, som icke hörde dem till,

icke ville, liksom de, framställa sin skenhe-

lighet till ett efterdöme. Ty hela deras väsen

var endast skrymteri och beräknadt på det

yttre skenet. Alla sina gerningar gjorde c/e, säger

Kristus sjelf, på det de skulle varda sedde af

meuniskor, och derföre förliknade han dem vid

dryckeskäril, renskurade utanpå, men innantill

fulla med orenlighet. Han förliknade dem vid

hvitmenade grifter, hvilka utvärtes synas dä-

jeliga, men innantill äro fulla med de dödas ben.

På mångfaldiga ställen af de heliga böcker-

na är derföre deras dom tecknad , och sjelfva

det Evangelium, som vi i dag hört förklaras,*

målar i en träffande bild deras skrymtaktiga

högmod och sjelfhelgelse. Aderton århundraden

äro förtlutna sedan dess, Jesu Kristi lära har

* på elfte söndagen efler hel. Trefald.
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utspricU sig öfveiallt på jorden, hon har eröfrat

hela den bildade menskligheten, och vunnit

många till salighet; den kristna kyrkan står

på ett hälleberg, och hel[vetets portar skola ej

varda den öfvermäktige. Men midt i den kristna

kyrkan finnas ännu de, som, ehuru under an-

nan skepnad, annat namn, andra omständigheter,

påminna om forntidens Fariséer och öfvertyga

oss, att deras slägte ej ännu är utdödt. De

äro sådane, som först och främst förtrösta på

sin egen rättfärdighet och yrka, att livar och

en af egna krafter kan fullgöra lagen. Att nu

menniskan med all flit bemödar sig att med
sina gerningar visa sin gudsfruktan, att handla,

så vidt hennes svaghet tillåter, i öfverensstäm-

melse med Guds föreskrifter, att vara helig

och rättfärdig i allt sitt lefverne: detta är vis-

serligen rätt och tillbörligt, och egnar en hvar,

som bekänner Jesu Kristi lära. Men att före-

ställa sig, det ett sådant bemödande, ensamt

och i sig sjelft, skulle vara tillräckligt att upp-

fylla allt hvad Gud fordrar af den syndiga,

den svaga menniskan, detta är en förvillelse,

som strider både mot förnuftet och Bibeln,

både mot det naturliga och uppenbarade ljuset.

Den strider mot förnuftet,- ty om vi endast

lyssna till den inre rösten i våit hjerla, till

samvetets vittnesbörd, så lärer detta oss osvike-

ligen, att vi icke kunne uppnå den helighet,

som kan bestå inför Gudomligheten, att vi
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alltid ha något att förebrå oss, vare sig i ger-

ningen eller i uppsåtet, att vi åro toiide med
en böjelse till det onda, som skriften kallar för

syndafallet. Men ännu tydligare läres detta af

uppenbarelsen, som egentligen ej är auuat än

del klarnade, det fullt utvecklade förnuftet, i

frågan om andeliga ting. Den är icke till, som

rättfärdig är, icke en, säger Paulus. Intet kött

kan af lagens gerningar varda rättfärdigt för Gudi,

ty af lagen känner man synden. Allesamman äro

de syndare, och hafva intet att berömma sig af för

Gudi; och varda rättfärdige, utan förskyllan, af hans

nåd genom den förlossning , som i Kristo Jesu skedd

är. Och på ett annat ställe heter det hos

samme Apostel: Alla de, som med lagens gernin-

gar umgä, de äro under förbannelse. Men att

ingen varder rättfärdig för Gudi genom lagen,

är uppenbart; ty den rättfärdige skall lefva af sin

tro. Dessutom, om en dödlig kunde uppfylla

helighetens lag, hvartill behöfdes då en med-

lare mellan Gud och menniskor, hvarföre skulle

då Guds son hafva lidit och dött för verldens

synder? Hans blod, gifvet till en lösepenning

för mången, det var då förspildt onödigtvis:

försoningens hemlighet, åiiw djupaste, den trö-

stefullaste af alla , den var då en fåfäng anstalt,

en öfverloppsgerning, utan behof och nytta!

Och sålunda leder en dylik fariseisk rättfärdig-

het just till den raka motsatsen af hvad som

är Kristendomens hörnsten, dess merg och
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kärna. Men Jen leder ätveii Ull annat, som

är lika stridande mot en rätt kristelig anda.

Den leder till ett högmod, som inbillar sig

vara förmer än alla andra, till en egenkärlek,

som med välbehag speglar sig i söndagsdrägten

af sin sjelfgjorda helighet. Men genom högmod
föl lo himmelens englarj Gud är när dem, som

ett ödmjukt hjerta hafva. Kristus lär oss, att den

sig upphöjer han skall varda förnedrad, och den

sig förnedrar han skall varda upphöjd: och hans

förste lärjunge säger oss, att Gud står emot de

högfärdiga, men de ödmjuka gifver han nåd. En
dylik fariseisk gudsfruktan leder vidare till ett

kärlekslöst sinnelag, till hårda och oblida om-

dömen öfver våra annorlunda tänkande bröder.

Men utan kärlek och fördragsamhet finnes ingen

verklig Kristendom. Kärleken är lagens fullbordan

och summan af Evangelium. Om jag kunde

profetera, säger Paulus, och visste all hemlighet

och allt förstånd, och hade all tro, så att jag för-

satte berg, och hade icke kärleken, så vore jag intet.

Men den kärleken visar sig emot bröderna i

fördragsandiet, i förlåtelse, i ett mildt omdöme
öfver alla. Ty kärleken, heter det vidare hos

Aposteln, han är tålig och mild, han uppblåses

icke, han gläds icke öfver orättfärdighet , men han

fröjdar sig öfver sanningen. Kärleken vänder al-

drig åter, ändock profetiorna skola återvända. Och

huru ofta, huru eftertryckligt, huru kärleks-

fullt förmanar icke Kristus sjelf, att vi ej måtte
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t;iiil<a argt om vår broder, nfan öfverse med
hans brister. Dömmer icke, på det J icke skolen

varda dömde; ty med den dom , som J dömmen , sko-

len J dömde varda, och med det mått , som J maten

,

skall eder mätit varda.

En sådan tariseisk gudsfruktan leder vidare

till en söndring inom kyrkan, som är stridande

emot Kristendomens anda, den bryter försam-

lingens enhet, och sätter split och förbittring

och oreda i stället för kristelig endrägt och

samhällighet. Men annorlnnda förmanar Pau-

lus de kristna i Efesus: Vandren såsom tillbörligt

är i den kallelse, der J uti kallade åren, med. all

ödmjukhet och saktmodigJiet , med tålamod, unddra-

gande den ene den andra i kärleken; vinnläggande

eder att hålla andans enhet genom fridens band;

ty J hafven ju alla en Herre, en tro, ett dop,

en Gud och allas vår fader. Utan en sådan

andans enhet genom fridens band, faller den

kristna kyrkan sönder 5 der uppstår en ny för-

samling inom församlingen sjelf, och Guds ri-

kes fiender på jorden glada sig åt dess tvedrägt

och upplösning. Och slutligen leder äfven en

sådan skef och falsk gudsfruktan till många

dåraktiga och svärmande föreställningar, dem
jag nästan blj-ges att omtala, till exempel, atl

man på vissa yttre kännetecken skulle kunna

märka huru långt helgelsen fortskridit hos en

menniska, huruvida hon är uppväckt eller oupp-

väckt, omvänd eller oomvänd, värdig eller
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ovärtlig, då hon begår Herrans Nallvard. Men

att detta, och annat dylikt, är blott en tom,

ja en hädisk inbillning, det behöfver jag väl

icke bevisa för någon, hvars hiifvud är sundt,

och hvars förstånd ej blifvit förvridet af onyt-

tigt grubbel. Ty icke hänger Guds ande ut

sin skylt i anletet, utan han bor och lefver

och verkar i hjertat: och hvad derinne föregår,

det skåda ej menskliga ögon, utan Gud allena,

som allting känner. Men en dylik ohöfvisk

dom, den inskränker man icke till sina öfriga

medkristna, utan man utsträcker den äfven till

sina lärare. Den tid ärredan kommen, hvarom

Apostelen Paulus skrifver i sitt andra bref till

Timotheum: de skola icke kunna lida lielsosam lär-

dom , utan skola, efter sina egna iustar, samla sig lä-

rare, efter dem kliar i öronen : och de skola vända si-

na öron ifrån sanningen, och vända sig till fabler.

Höra nu de ordentlige, af Gudi och öfver-

helen insatte lärarne, icke till det skrå, hvar-

lill man sjelf räknar sig: beifra de tvärtom,

såsom de böra, dess högmod, dess skrymtan,

dess andeliga utsväfningar: visa de salighetens

väg på ett annat sätt än det, som den inbilska

sjelfklokheten utstakat, på ett sätt, som endast

öfverensstämmer med Bibeln, då den rätt för-

klaras, med kyrkans och våra fäders tro, då

den rätt utvecklas, med sunda förnuftet, då

det får gälla hvad det kan och bör i andeliga

ting: då heter det, alt sådane lärare hafva icke
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andan, de äro oomvända, ordet har ingen kraft

på deras läppar, sakramenterna förvissna mellan

deras händer. Att man nu fordrar både lef-

vernets och lärans enhet af den kristlige lära-

ren, att man begär, det hans vandel skall

svara emot hans predikan, detta är rätt och

tillbörligt. Men är hans lefnad oförvitlig, är

hans lära ren, da hafven J intet vidare att

fordra, ty det är Gud och icke J, som ransakar

hjertat och profvar njurarna. Ho är den, som döm-

mer en annors tjenare? Sinom egnom Herra står

han eller faller. Eller veten J icke, att predi-

koembelet är insatt af Gudi, att ingen upptages

deruti, som ej ransakat skrifterna bättre och

grundligare än hvad som kan vara er höfva?

Veten J icke, att det gudomliga ordet har sin

inneboende kraft i sig sjelft, när det endast

rent och klart föreställes? Veten J icke, att

gåfvorna kunna vara mångahanda, men anden

är en? Veten J icke, att sakramenterna verka

oberoende af dens sinne, som utdelar dem?
Och derföre anstode det er bättre att med tro

och hopp lyssna till ordet och begagna nåde-

medlen, detta anstode eder ])ättre än att med
sjelfklok vishet dömma öfver dem, som äro

kallade till ordets tjenare. Men hvad säger

jag? Det är icke blott edra bröder, icke blott

edra lärare, det är icke blott de lefvande, som
J dömnien: J dömnien ju äfven de döda,

grafvarne äro ej fria för eder vishet. J veten
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ju alt säga oss, om de afsomnade äro salige

eller ej. O, J förblindade dårar, ska/fer sjelfve

med fruktan och häfvan att J salige värden, men
låten de döda hvila i ro uti sina kamrar I De

stå inför en domstol, dit äfveii J en gång

skolen inställas: men livad der föregår, derom

veten h varken J eller jag eller någon annan

att förtälja; det sitter ingen menniskosjäi uti

den Högstes rådkammare, det är intet mensk-

ligt öga, som har mätt den eviga barmhertig-

hetens djup. Store Gud, menniskoslägtets fader,

nådens och barmhertighetens eviga källa! För-

låt de förvillade, som med fräcka händer vilja

13'fta på täckelset, som höljer dina rådslag;

förlåt de ftiviske, som vilja sätta sig på din

domarestol, hvilken stod, innan verldens grund-

valar lades, och som blifver ståndande, när

de ha ramlat. Fader, förbarmare, kärleksrike

domare! förlåt dem, ty de veta icke livad de göra!

Kristlige åhörare! Det är, tyvärr, icke

utan särskilt anledning som jag i dag talat emot

Fariséernas rättfärdighet och varnat för de /ö/sÄ;a

profeter. Jag har väl med glädje hört, att de

fleste af eder utmärka sig för ett kristeligt lef-

verne, och en ren och oförfalskad tro. Dessa

förmanar jag alltså att ej låta förvilla sig af

dagens hugskott, utan bibehålla sig obesmittade

och fasta i tron intill ändan. Men jag har

äfven med bekymmer förnummit, att sådana

läror och föreställningar, som dem jag omtalat,
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äro gängse ibland iiAgra utaf eder, och drifvas

på enskilta sammankomster, li vilka anställas än

här och än der i församlingen. J veten, att

dylika sammankomster äro af öfverheten för-

bjudna 5 och redan detta borde vara er ett

skäl att derifråa afhalla eder; ty öfverheten är

af Gudi, och, att lyda hennes bud, det är äfven

en kristelig pligt och en af de angelägnaste.

J aren äfven genom presterskapets omsorg un-

derrättade om det straff", som verldsliga lagen

utsätter för dylika sammanträden. Men jag

ville gerna, att det icke vore en trälaktig fruk-

tan för straffet, som förmådde er att afstå här-

ifrån, utan snarare omtanken för ert eget ande-

liga bästa, och öfvertygelsen att dylika sam-

mankomster äro både onödiga och skadliga. De

äro onödiga; ty hvarje söndagssol skiner på det

öppnade templet, der Guds ord förkunnas eder

utan tlärd och villa. Och synes detta eder

icke nog, hvem är, som hindrar, hvem är, som

afråder er ifrån, hvem är den rättskaffens lä-

rare, som icke snarare tillstyrker och befrämjar

den husliga andakten? Det är skönt och kriste-

ligt, när en husfader samlar omkring sig de

sina, och förklarar dem skrifterna, och med so-

lens uppgång lär dem att prisa Herran, och

vid dess nedgång tacka honom för hans nåd.

Så gjorde edra fäder före er, och voro dock

ett bättre, ett arbetsammare, ett redligare, ett

gudfruktigare slägte än J. De hade nog af den
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lärdom, som ordets tjenare gaf dem i lemplel,

eller som Bibeln gaf dem i deras hus 5 men
de löpte icke derutom efter allehanda lärdoms-

väder, de försummade icke sitt arbete för att

lyssna till fåfängeligt tal, de visste, att det

myckna oförståndiga läsandet icke hör till deras

yrke 5 de visste, att half lärdom är sämre än

ingen, emedan den utmagrar hjertat och för-

dunklar det sunda moder vettet,- de visste, att

flit i sitt kall och redlighet emot hvar man
äfven är en gudstjenst, som är tachnämlicj för

Herranom, Och sålunda äro då ed ra öfverlopps-

gudstjenster, edra stulna andaktssamqväm, onö-

diga. Men jag säger er, att de äfven äro skad-

liga. Ty hvad viljen J lära af de sjelfgjorda

presterna, som sjelfve ingenting lärt? Jo, de

lära er hvad de sjelfve kunna: att förmörka

hvad som är klart i sig sjelft, att förklara hvad

Gud fördolt för menniskors ögon, att förakta

hvad de borde vörda, att hata dem de borde

älska, alt dömma hårdt, der de borde öfverse

och förlåta. Eller tron J, att anden ingifver

dem allt, såsom han fordomdags gjorde med.

Apostlarna? Men Apostlarne lefde i tider, då

den kristna församlingen ännu var späd som

ett nyfödt barn, och vantro och våld och för-

följelse omgåfvo hennes vagga. Då var det

nödvändigt, att Gud med utomordentliga me-

del skyddade sin nya inrättning, och på ett

öfvernaturligt sätt utgöt sin ande öfver dem,
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som förde hans talan på jorden. Men nti är

den kristna kyrkan ftillJjygd, åtmitjstone ibland

oss. Profetiorna och undren hafva längese'n åter-

vändt, emedan de ej längre behöfvas för sitt

fordna ändamål. Den, som derföre säger er,

att han, i en sådan mening, är ingifven af

Guds ande, den, som åberopar sig särskilta

uppenbarelser och öfvernaturlig lärdom, han

är antingen en bedragare eller en drömmare,

han ljuger antiugen för eder eller åtminstone

för sig sjelf Tagen er derföre tillvara för

den aiule, som drifver dylika, ty det är den

upp])låsta lögnens ande, som skyr för sanuin-

gens ljus, det är det tomma, det ihåliga svär-

meriets ande, som lefver af drömmar och sy-

ner. Jag förföljer ingen för hans tro, jag vördar

samvetets frihet, liksom all annan frihet; men
friheten måste då vara lagbunden, och icke ur-

arta till sjelfsvåld och utsväfningar. Det är

mitt embetes pligt att först varna och förmana,

och jag uppfyller den villigt. Men om ingen

varning hjelper, då är det äfven mitt embetes

pligt att vidtaga sådana åtgärder, som lagen

bjuder för att återställa ordning inom församlin-

gen och enhet i kyrkan. Skonen mig för en sådan

obehaglighet. Betänken ert eget bästa, återvänden

till den föreskrifna, den af Gudi helgade ord-

ningen, utplånen spåren af allt split, all söndring

inom församlingen, låten det vara, såsom Jesus

Kristus oss bjudit hi\^\'ev, ett fårahus och en herde!
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[Efter nu med församlingen anstäldt förhör och deröfver

afsagdt vittsord, fortfor talaren:)

Eder, J unga, förmanar jag att J flitigt

bevaren edert döpelseförbund, som J för icke

längese'n förnyat. Men för att kunna bevara

det, så växen ännu dagligen till och förkofren

er i Guds och vår Herras Jesu Kristi kunskap.

Tv den kunskapen är den enda säkra ledsaga-

ren under den villsamma vandringen genom

lifvet. J stan ännu vid början af er bana, på

tröskeln af en obekant verld, full at faror och

ffhförelser. Tagen er tillvara, att icke er oer-

farenhet blir öfverrumplad, att icke edra hjer-

tans oskuld förvissnar, som en blomma bruten

i förtid. Det bästa, det säkraste, det osvikli-

gaste medlet härtill är det, att J aren starke

i tron och brinnande i bönen. Sluten er fast

intill det ordet, som hufver löfte med sig både

för detta lifvet och det tillkommande, låten det

ledsaga er, såsom engeln fordom ledsagade den

unge Tobias på hans vandring, låten det vara

edra fötters lykta och ett ljus på edra vägar. —
Eder, J tjenare, förmanar jag med Apostelens

ord, att J aren edra herrar underdånige och uti

allting behaglige, icke gensvarige, icke otrogne, utan

all god trohet bevisande. Ty trohet är tjenarens

prydnad, och den, som sviker sin husbonde,

han sviker sin fader, lian sviker äfven allas

vår fader, som är i himmelen. Men den, som

redeliga tjenar, den, som icke stjäl bort tiden
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med sill försnmligliet, den, som är föniöjsiuii

med hvad han får, som är lydig och undfal-

lande, han är Gudi täck, och salig är den

tjenaren, som Herren så /inner. — Eder, J husbön-

der, förmanar jag med Sj^^rach: hafver du en

tjenare, så låt dig vårda om honom såsom om dig

sjelfvom , och med Paulus: hvad lika och rätt är, det

beviser edra tjenare, vetande att J hafven ock en

Herra i himmelen. — J föräldrar! uppföder edra barn

i tukt och Herrans förmaning, såsom Apostelen

lärer. Påminnen er, att de äro er bästa rike-

dom, att det är de, som skola göra er sorg eller

er glädje på gamla dagar. Förelysen dem der-

före med ert eget efterdöme, vänjen dem ifrån

barndomen vid det goda, låten dem ej se annat

än hvad rätt, hvad helsosamt, hvad gudaktigt

är 5 ty det unga sinnet är böjligt, och om det

förderfvas, då kommer dess förderf ifrån eder,

och det kommer äfven med tiden öfver eder

med sorg och vanära. — J samtelige, både

unge och gamle, både höge och låge, fattige

och rike, eder förmanar jag med Petri ord:

varer underdånige all ménsklig ordning, för Herrans

skidl , ehvad det är konungen^ såsom den öfverste,

eller befallningsmännerna, såsom de der sända äro af

honom, de onda till straffa och de goda till pris.

Ty utan ménsklig ordning, kan intet samhälle

bestå, icke en gång kyrkan, och öfverheten är

Guds afbild på jorden, hon vakar för oss alla,

hon skyddar oss alla, hon älskar oss alla. Hedren
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edra lärare, ty dem iir anförtrodd vården om
er eviga salighet, de äro Guds budbärare, det

är icke sitt ord, utan Herrans, som de frambära.

Varer kärleksfulle och fördragsamme, /y Am/^15i<c/-

summan af budet är kuiiehen af ett rent hjerta och

af ett godt samvete och af en oskrymtad tro. Varer

redlige j ty de, som fedeliga för sig vandrat hafva

,

komma till frid och hvila i deras kamrar. Varer

arbetsamme 5 ty arbete gör icke blott huset

rikt, utan det gör äfven både kropp och själ

sunda 5 men lättja är menniskans förderf, och

kvar och en skall få sin lön efter sitt arbete. Va-

rer nyktre: ty nykterhet är sinnets öga, men

dårskapen hor på den drucknes läppar. Men först

och sist, mine åhörare, varer gudfruktige, söker

först efter Gads rike och hans rättfärdighet , så faller

eder allt detta till. Men frukter Gud i andan och

sanningen, i den anda, som han fordom utgjutit

öfver sina heliga, i den sanning, som han ned-

lagt i sitt ord. Men hvilken annorlunda lärer,

säger Apostelen, och icke hlifver vid vår Herras

Jesu Kristi helsosamma ord, och vid den lärdom,

som är om gudaktigheten : han är förmörkad och

vet intet, utan är sjuk i spörsmål och ordaträtor.

— J tycken kanske, att jag talat strängt till eder

i dag i detta ämne. Men denna stränghet gäl-

ler icke dem, som deraf ej finna sig träffade:

hvad de andra angår, så har jag mot dem
uppfyllt mitt embetes pligt, då jag förmanat,

då jag varnat, då jag bestraffat. Men jag är
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icke endast kommen att bestraffa, jag är äfven

kommen alt välsigna både dem och de öfriga.

Böjer de 1 före edra hjertan till Gud och anam-

mer hans välsignelse. — Amen.

II.
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II.

^iil en Kyrko-viNitaUoii. *

11 är ordningen upphör för mig, säger Herren, då

skall ock Israels säd återvända, så att det icke mer

skall vara ett folk för mig. ** Sålunda varnades

fordomdags Israels barn af en man, uppfylld

af Herrans ande, som med rörande stämma

beklagade sin tids förderf, och med manligt

allvar beifrade dess oordningar. Han förutsade

med profetisk röst oordningens följder, som

också snart inträfiade: statens upplösning, tem-

plets fall, folkets förskingring och fångenskap i

främmande länder. — J, mine åhörare, äreu

icke af Jakobs hus, ingen yttre fiende hotar

er, ingen babylonisk fångenskap tyckes för er

vara att befara, ert tempel står fast och säkert

på den fredliga grunden. Men ordningen är

ännu hvad den fordom varit: hon är bandet,

som sammanhåller både den yttre och inre

naturen, hon är samhällets grundval, hon är

* I Elmeboda^ den 14 Sept. 1828.

** Jerem. 31: 36.

11
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kyrkans och församlingens pelare. Derföre till-

talar jag er ännu me-fl profetens ord: när ord-

ningen upphör för mig, säger Herren, då skall

ock Israels säd återvända, så att det icke mer skall

vara ett folk för mig.

Krislelige åhörare! Gud är en ordningens

Gud, och genom en bestämd ocli orubbelig

ordning upprätthåller han först och främst hela

den yttre verlden. Solen och stjernorna stiga

ju upp på sin bestämda tid, och J hafven

icke märkt att de försofva sig. JNär hans dag

är inne, kommer ju våren med sina löf och

hösten med sina ax. \ intern sjelf är tillhands,

när han hör, och lägger jorden i trade, och

bygger sin silfverbro öfver sjö och flod. Haf-

vet vet sin gräns, som det icke får öfverstiga,

och månen känner sitt rum i himmelen, hvar-

ifrån han icke viker. Allt hvad skapadt är

iakttager sin plats och sin tid, och utan en

sådan ordning skulle skapelsen lossna i sina

fogningar och vända åter till det intet, hvar-

utur den kommen är. Men på sanima sätt

förhåller det sig ju äfven med det menskliga

samhället. Utan ordning och skick skulle det

snart upplösa sig sjelft i oreda och förstöring.

Finge hvar och en opåtaldt göra hvad han

ville, så skulle menskliga samfundet snart blif-

va en röfvarekula; den starke skulle öfverallt

förtrycka sin svagare broder, och rättvisan va-

ra landsförvist från jorden. Derföre är lagen
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satt som en tygel på deii obändiga viljan,

straffet följer förbrytelsen tätt i spären, öfver-

helen, som är lagens tolk och ordningens upp-

rätthållaie, måste befalla, och de andra lyda.

På annat sätt kan icke den afsigt uppnås, som

Gud med samhället åsyftat: den afsigten är

hans egen ära, förklarad i menniskoslägtets ut-

veckling och framskridande till det bättre. Der-

före är också all ohörsamhet emot verdslig lag,

åtminstone medelbarligen, en ohörsamhet äfven

emot den gudomliga 5 ty öfverheten är af Gudi:

det är Gud, som satt svärdet i heinies händer,

till skräck, till tuktan, till rättfärdighet. Be-

trakte vi åter den kristna församlingen, så är

den, ej mindre än hvart och ett annat sam-

hälle, i behof af yttre skick och ordning. För-

samlingen är väl, på ena sidan, en stiftelse af

Gudi, som står under lagar högre än de mensk-

liga, och åsyftar en högre ordning än den blott

jordiska. Men, på andra sidan, är äfven försam-

lingen en del af staten, hon är såsom sådan

underkastad den verldsliga styrelsen och de

yttre ordningsbanden. I detta sednare hänse-

ende är det först och främst åhörarens skyl-

dighet att ställa sig till efterrättelse hvad verlds-

1ig ordning bjuder: och dernäst är det lärarens

både rättighet och pligt att inom den krets,

som blifvit honom afmätt, beifra allt slags

oskick, allt, som afviker ifrån lagens rättesnöre.

Häri bör han vara sträng och oböjlig, som lagen
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sjelfj ty cfterlAtenhet är här icke tVoinhet, utafi

försumlighet, tleii är ett förräderi emot himlen,

hvars fullmäktige, emot staten, hvars embets-

maii han är, emot församlingen sjelf, som han

skadar genom sin uraktlåtenhet. Frihet är god,

den är menniskans rätt, den ar statens grund-

val 5 men sjelfsvåld är ingalunda godt, det är

menniskans förderf, det är statens upplösning,

Derföre får den rätta kristliga läraren icke

dagtinga med något slags oskick: ingen osed-

lighet, intet ogudaktigt lefverne får han tåla,

intet slags utsväfning, huru gängse, huru inro-

tad hon ock må vara, får han fördraga. Han

är icke någon verldslig åklagare, utan han ger

besinnings-, han ger bättringstid: han varnar

med lärapa, han varnar med allvar, han var-

nar slutligen med stränghet. Men när ingen

varning hjelper, då måste han, efter omstän-

digheterna, taga sin tillftykt antingen till den

makt, som kyrkan gifvit honom sjelf, eller

öfverheten anförtrott åt andra för att vidmakt-

hålla ordningen. Ty när ordningen upphör för

mig, säger Herren, dä skall ock Israels säd åter-

vända, så att det icke mer skall vara ett folk för mig.

Men allt detta, kristlige åhörare, åsyftar

dock endast egentligen en yttre ordning, en

klanderfrihet inför lagen, ett sken af rättfär-

dighet, hvarunder mycken invärtes ondska kan

dölja sig. Mången kan iakttaga en yttre an-

ständighet, så att hans lefverne består inför
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menniskors öga, men det besiar ej clerföre in-

för Guds öga, som pröfvar skarpare oeh ran-

sakar njurarna. En sådan skickar ut sin ger-

ning såsom ett falskt vittne, såsom en sminkad

skådespelare för \erlden5 men det lijerta, hon

kommer ifrån, kan dock vara fullt af hyckel,

af hat, af orättfärdighet. Han kan, till exem-

pel, tiia sabbaten och hålla Herrans dag helig.

Detta är visserligen en utvärtes ordning; men
om han firar den med oheligt sinne, utan

hjertats uppbyggelse och endast föi" en syns

skull, då saknas den inre, den väsendtliga ord-

ningen, som Gud fordrar. Han kan bedja och

läsa och sjunga mera än andra 5 men beder han

utan andakt, läser han utan fiirstånd, sjunger

han utan hjertats upplyftning, då vänder Her-

ren sitt öra ifrån honom: haf hört dina visors

buller ifrån mig; jag orkar icke höra ditt psaltarespel,

säger Herren hos profeten Amos. Det gifves så-

ledes en högre, en inre ordning inom den kristna

församlingen, som icke pröfvar gerningen al-

lena, utan den källa, hvarifrån hon flyter, icke

ätnöjer sig med del yttre skalet, utan fordrar

derjemte, att kärnan är frisk, icke ser på hand-

lingen allena, utan äfven på tänkesättet. Den

ordningen fordrar först och sist ett rent hjerta,

ett förbättradt uppsåt, en helgad vilja. Den

fordrar, att så väl gudomlig som mensklig lag

måtte samvetsgrant åtlydas, men icke af fruk-

tan, utan af en inre öfvertygelse om dess helgd,
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men icke bloLt af öfveitygelse härom, utan

äfven af en inre känsla, af en helig diifl,

med ett ord, af kärleken sådan som Kristus

visade, som Johannes och Paulus lärde den.

Den fordrar i korthet, att J, efter Apostelens

ord, afkläder eder den gamla menniskan, med dess

gerningar y och ikläder eder den ni/a, den der för-

nyas till hans kunskap och heläte , som henne ska-

pat hafver. Att nu åstadkomma och vidmakt-

hålla en sådan inre ordning, detta är Kristen-

domens väsendtliga afsigt; derföre har Gud
uppenbarat sig i sitt ord; derföre är den krist-

na församlingen uppbygd ibland oss alla, och

när den ordiiingen upphör för mig, säger Herren,

då skall ock Israels säd återvända, så att det icke

mer skall vara ett folk för mig.

Men skall en sådan ordning verkeligen

lefva inom församlingan, så är, till en början,

nödvändigt, att dess medlemmar icke sakna

kunskap i de st3cken , som höra till deras sa-

lighelslära. Vet du icke vägen , så går du

vilse i mörkret: och känner du icke Guds råd

om din salighet, så kan du ej heller följa dem.

Derföre är predikoembetet insatt för att väg-

leda och upplysa er, och rätt dela sanningens

ord. Jag har i detta afseende dels sjelf un-

dersökt, dels genom andra låtit undersöka er

kristendomskunskap. Så mycket som på den

inskränkta tiden kunnat utrönas, hafva vi i

allmänhet funnit den försvarlig, men ojemn
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och för många i behof af slörre både omfång

och säkerhet. Dessa förmanar jag alt med all-

var söka förkofran i sin Kristendom och i

de nödvändiga villkoren för densammas in-

hämtande. Hvad de brista deriiti, det brista

de i den ordning, som med rätta blifvit före-

skrifven för kristna församlingen. Det gifvés

ingen tro, allraminst en kristelig tro, utan kun-

skaps men väl gifves det en kunskap utan tro,

utan ära, utan lefvernets förbättring, en half,

en död, en vinglande kunskap, som åstadkom-

mit, och ännu alltjemt åstadkommer mycket

ondt, och hotar att upplösa både stat och för-

samling. Men för missbruket får man icke

fördömma det rätta bruket. Svenska allmogen

behöfver nu för tiden, och under förändrade

omständigheter, veta mer än dessas fäder visste;

ty staten har utbildat sig helt annorlunda än

fordom, alla menskliga förhållanden äro mera

invecklade än förr: de gudomliga endast äro

desamma som alltid, och i dem kan ingen

förändring tänkas. Men den uppfostran, som

menigheten gifver åt sina söner, den bör räcka

till både för det andeliga och verldsliga, både

för himmel och jord. Derföre förmanar jag

eder, J föräldrar, att J betänken edra barns

behof, och icke försummen något af de tillfäl-

len, som tiden erbjuder att skaffa dem den

kunskap, som erfordras både i och utom för-

samlingen, både för den kristne och medbor-
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garen. Kan detta också icke ske utan någan

omkostnad, så är dock den ingalunda förlorad

h varken för tid eller evighet. Jag helsar er i

detta afseende med den helsning, som den

döende Petrus skickade till sin församling: nåd

och frid [öröhe sig i eder, genom Guds och vår Herras

Jesu Kristi kunskapl Ty den kunskapen han är

oumbärlig både för den yttre och inre ordnin-

gen inom de kristnas församling: och när den

ordningen upphör för mig, säger Herren, då skall

ock Israels säd återvända, så att det icke mer

skall vara ett folk för mig.

Men kunskap är ingalunda det endaste,

icke ens det väsendtligaste af hvad som fordras

af församlingen; kunskap är, i sig sjelf, endast

en minnessak, ett begripande, ett fattande af

hvad som är gifvet utifrån. Det väsendtligaste

är något mera innerligt, något mera sjelfstän-

digt, något på en gång mera gudomligt och

menskligt, det vill med ett ord säga, något

mera kristeligt. Derföre förmanar jag eder:

viser eder tro i edra gerningar!* — Då skall

aldrig inom er den ordning saknas, h varom

jag i dag talat, Israels säd skall då ej återvända,

utan J skolen vara ett folk för Herran. Och

* De förmaningar, dem Författaren på detta ställe när-

mare utvecklade, återfinnas, under enahanda form, i

slutet af hans \isitations-tal i Pjelteryd, och äro derföre

här utelemnade.
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dertill önskar jag eder nåd och kraft af ord-

ningens Gud, som håller sin hand öfver för-

samlingen 5 dertill önskar jag eder välsignelse

af honom, i hvars namn alla jordens slägler

välsignade äro. — Amen.
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III.

Tid en Kyrko-Tisitatioii. *

1^1åd och frid föröhe sig i eder, genom Guds och

vår Herras Jesu Kristi kiinskapl ** Med denna

helsning tilltalade Petrus fordomdags försam-

lingarna i Asien. De voro nyligen stiftade,

deras Kristendom var ännu ung och oerfaren,

och de behöfde derföre uppmuntran och var-

ning. Men Petrus sjelf stod redan vid slutet

af sin bana, hans erfarenhet var följakteligen

mognad, han hade genomgått och lidit mycket

för Herrans sak. Ty det var samme Simon

Petrus, som hade åtföljt Kristus alltifrån bör-

jan af hans lärarekall och af hans egna läppar

upphämtat eviga lifsens ord, han hade sett

hans förklaring på Thabor, han hade, ehuru

med vacklande mod, följt honom i den sista

pröfningenj han var bland de första, för hvil-

ka den uppståndne uppenbarade sigj han var,

med ett ord, den klippa, den Cephas, på hvil-

ken Gudasonen ville grunda sin församling.

* I Agunnaryd, den 22 Aug. 1830.

** Petri andra bref 1: 2.
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Han förstod alltså livad som gjordes församlin-

gen beliof, han önskade henne derföie det bästa

och yppersta, då han helsade henne med de

anförda orden: nåd och frid föröhe sig i eder,

genom Guds och vår Herras Jesu Kristi kunskap!

Kristelige åhörare! Då jag i dag helsar eder

med Petri helsning, så bjuder jag er med det-

samma äfven det nödvändigaste, det bästa. Ty
h vilken är väl den menniska, som icke behöf-

ver nåd af Gudi? Är hela vår varelse, hela

vårt yttre och inre lif i sig sjelft något annat

än en gåfva af hans nad? Att du lefver och

andas, att dn gläder dig åt solens ljus och åt

gräsets grönska och åt himmelens och jordens

licrrlighet: hvem har dn att tacka derför, om
icke honom, som väckte dig ur det intet, der

du sof, honom, hvars nåd räcker så vidt som

himmelen är, och hvars sanning så vidt som sky-

arne gå? Är du frisk och sund, under det att

dina bröder, som kanske äro bättre än du,

förtyna på sjuksängen; kan du uppträda i Her-

rans tempel och förnimma hans ord, under

det de qvarhållas på sin plågobädd; är du rik

eller åtminstone bergad, under det att så många

andra måste äta sitt knappa bröd i sin anletes

svett, och kanske äfven ofta sakna det, kanske

nödgas att söka det inför de obarmhertigas

dörrar: — af hvem har du allt detta, om icke

af hans nåd, som håller helsa och sjukdom,

som håller rikedom och armod i sin hand,
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och utdelar dem efter sin vishets rådslag? — Se

vi åter, icke på yttre fördelar, utan på inre,

på själens och förståndets gåfvor, så är för-

hållandet äfven härutinnan enahanda. Hvem
har gifvit den kloke sin klokhet, eller den

klyftige sin fyndighet; hvem skärper tanken

hos den vise, hvem lägger orden på den väl-

taliges läppar? Öfverallt är det densamme,

det godas gifvare, öfverallt är det högsta, det

yppersta i menskligheten en nådegåfva: hvarjom

och enom af oss är gifven nåd, efter Kristi gåfvas

mått, säger Paulus; Herren kröner de sina med

nåd, såsom med en sköld, sjunger David. Taga

vi åter ordet i en annan och mera biblisk

bemärkelse, tänka vi oss nåden i den mening,

som oftast förekommer i nya testamentets heliga

skrifter, då är menniskans behof deraf ännu

mera trängande och vigtigt. Nåd betyder då

en sådan handling af Gud, hvarigenom han

af faderlig barmhertighet, och med afseende

på vår menskliga svaghet, öfverser med våra

brister och likasom nerstämmer den eviga he-

lighetens rättmätiga fordringar. Ty att Gud
är en helig Gud, att hans vilja är tläcklös

och snöhvit, det ligger redan i begreppet om
det högsta väsendet. Att menniskan åter ej af

egen förmåga kan uppnå hans renhet, det lig-

ger redan i begreppet om en ändlig eller, som

Bibeln kallar det, om en fallen natur. Alt

menniskoslägtet följakteligen i delta afseende be-
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höfver den Högstes nåd och förbarmnnde, det

lär oss redan det utbildade förnuftet, det in-

sågo och erkände redan de bättre bland hed-

ningarna. Men bättre och säkrare inses och

bekräftas det af uppenbarelsen och dess förso-

ningslära, som väl kan tydas, och verkligen

blifvit tydd, pa mångfaldigt sätt, men dock

alltid såsom sin yttersta grund förutsätter men-

niskans brister, och en Gud, som i nåd för-

barmar sig deröfver. Ho kan blifva beständande

för Herranom, honom, som en helig Gud är, heler

det i Samuels första bok, och samma fråga gen-

ljuder alltjemt i hvarje menskligt hjerta, sam-

ma svar upprepas alltjemt af förnuft och up-

penbarelse: Herre, gäck icke till doms med din

tjenare! Förlåt mig mina hemliga brister! Ho kan

märka huru ofta han bryter?

Den alltså, som önskar församlingen nåd

af Gutl, han önskar henne hvad hon i alla

afseenden, så i lekamlig som andelig måtto,

behöfver. Men Aposteln önskar sin församling

icke blott nåd, utan äfven frid: nåd och frid

föröke sig i eder, heter det i texten. Det gifves

månget sh'igs frid; men den må vara af hvad

art som helst, så är den dock alltid en Guds

gåfva , behöflig och helsosam för oss alla. Del

gifves en utvärtes frid för folk och land, då

ingen fiende hotar deras gränser, och allt krig

med storm och blodig klädnad är fjerran. Då går

plogen tryggt i sin fåra, kornet växer gladt
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uncler regn ocli solsken, väfslolen slår sina jem-

na slag, och skeppet går fredadt i hafvet. Tac-

ken Gud för en sådan välsignelse; ty det har

ej alltid varit så ibland er, och två århun-

draden äro ännu ej förflutna, sedan denne trakt

var en gränsort, alltjenit utsatt för en tiende,

som brände templen, förhärjade landet och slog

dess söner. Men svenske konungars segersälla

vapen jagade den för alltid härifrån, och flyt-

tade gränserna ner till hafvet, som nu med
sina vågor går på vakt och väriiiir rundtom-

kring Sveas landamären. Och inom landet

är ju äfven frid och rolighet: det är icke här

som annorstädes, der kung och folk betrakta

hvarandra med misstänksamma blickar, och stå

med handen på svärdet, eller redan dragit del

i blodig brödrastrid mot hvarandra, såsom vi

förnimma, att det i ilessa dagar skett hos ett

mäktigt, ett upplyst, ett segervant folk. Men
utom denna frid , så inom som utom landet,

gifves det äfven en annan, som består i sam-

drägt och enighet mellan de enskilta, i bro-

derligt öfverseende med geniensamma brister,

i kristelig välvilja och hjclpsamhet emot alla.

Gifve Gud, att jag äfven kunde lyckönska er

till detta slags frid, ty huru godt och Ijufligt

är, när bröder kunna sämjas! Gifve Gud, att

ingen söndring funnes inom detta samhälle,

att intet hemligt agg trädde tillsammans inom

dessa murar, ingen bitterhet, ingen afund, in-
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gen tiätsjuka lade sig ner inför delta altare!

Vore det så, vore det verkeligen och utan

undanlag så, då skulle ingen ibland er sakna

den inre, den andeliga friden, h vilken här på
jorden är den högsta, den 3/ppersta af alla.

Salige äro de fridsamme, ty de skola kallas Guds

barn, säger Kristus sjelf hos MatLheus. Men
om det åter, som jag fruktar, icke är alldeles

så, om det icke är så åtminstone hos en och

annan: huru vill han hoppas den andeliga friden,

som icke är annat än frid med Gud och sitt

samvete? Icke har den frid med sitt samvete,

som ligger i delo med sin broder och släpar

honom från domstol till domstol, ofta för en

obetydlighet, som icke är värd rättegångskost-

naden, eller af ett högmod, som alltid vill ha

rätt, eller af en envishet, som är fäkunnighe-

tens vanliga och säkraste kännemärke. Icke

har den frid med sin Gud, som vet med sig

sjelf, att han önskar ondt åt sin broder, ett

barn af samma himmelske fader som han, med
samma tro, samma lag, samma fädernesland,

samma seder och tungomål som han. De ogud-

aktige hafva ingen frid, säger Herren hos pro-

feten 5 men ogudaktige äro icke blott de, som

lefva i uppenbara laster, utan äfven de, som,

i ständigt kif och osämja med sina likar, äilas

om någon ringa förmån, någon lumpen vin-

ning. Derföre förmanar jag eder till frid med
hvar man 5 ty den förutan fån J ingen frid
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hvarkeu inom er sjelfva eller metl friilseus Gud.

Men sökeii J den friden med uppriktigt, med
kärleksfullt, med samvetsgrant sinne, då söken

J den icke länge förgäfves, utan den stiger

ner ifrån himmelen och bor i ert lijerta, och

lugnar och vederqvicker och uppvärmer det.

Ty detta är ett fast ord hos profeten, och väl

värdt att man det anammar: bergen skola väl

vika, och högarna falla; men min nåd skall icke vika

ifrån dig, och mitt fridsförbund skall icke förfalla,

säger Herren, din förbarmare.

A-lltsä. — Nåd och frid föröke sig i eder!

Men huru, genom hvilka medel? Jo, låt Apo-

steln Petrus svara med textens ord: genom

Guds och vår Herras Jesu Kristi kunskap. Genom
denna kunskap trodde han alltså, att vägen

bereddes till nåd och frid. Hvad han trodde

och öppet förklarade, det måste väl också ha

någon grund , och vi beliöfve icke att leta länge,

innan vi finna den. J hafven ju hört, och hö-

ren ännu dagligen, att tro är Kristendomens

rot och kärna, att utan tro finnes hvarken nåd

eller frid eller salighet. Denna lära, ehuru den

visserligen ofta blifvit missförstådd, kanske äf-

ven missbrukad, är dock, när hon rätt fattas

och förklaras, i sin grund den enda sanna och

tillförlitliga. Men första steget till tro är ju

kunskap, det är ju omöjligt att tro hvad ingen

har sagt dig, så framt du ej sjelf uppfunnit

eller
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eller iiiselt det, och härtill räcker icke din

förmåga lill, i tViigor af dylik beskaffenhet.

Skall du alltså veta livad och på hvem du tror,

så måste du lära det af andra, och detta är

det som Aposteln kallar Guds och vår Herras

Jesu Kristi kunskap. En sådan kunskap hämtas

från det uppenbarade ordet, upptecknadt i forn-

tiden af fromma och upplysta män, h vilka med
rätta anses vara ingifnc af Gudi, emedan all

sanning, all förträlllighet, allt hvad som i

märkelig mån öfverstiger sin tids tankemått,

kan och bör anses såsom en ingifvelse ofvan-

ifrån. Men det uppeid^arade ordet, förkunnadt

i aflägsna och från vår mycket skiljaktiga tider,

kan nu mera icke förstås och rätt fattas af en

hvar, utan fordrar särskilt förklaring och uttolk-

ning. Det är med det uj)penbarade ordet som

med ljuset: i sig sjelft är det ett och enahanda,

färglöst och oföränderligt. Men innan det hin-

ner fram till vårt öga, bryter det sig i skyarna,

det bryter sig mot jorden, och skiftar i flera-

handa färger. Hafven J icke sett huru det lju-

set hänger ut sin präktiga profkarta i regnbågen,

i det sjufalt randade bandet, som skiftar med
alla jordens färger. Men hvarföre samma him-

laljus färgar ängen grön och sjön blå, hvarföre

det rodnar i rosen och blifver hvitt i liljan,

det veta vi icke , det vet endast han, som sade:

varde ljus, och det vardt ljus; det vet endast han,

12
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som har inredt ögat och slipat alla dess spe-

gelglas. Och på samma sätt är det äfveii med
det himmelska ordet, som också ursprungligen

var ett; men det har brutit sig och skiftar i

mångahanda färger, efter olika tider och om-

ständigheter, olika seder och tänkesätt, olika

språk och folkslag. Derföre måste det för-

klaras, upplösas, upplysas; och i denna afsigt

är predikoembetet inrättadt, för att samman-

fatta det spridda, afsöndra det oväsendtliga,

uttyda det mörka af de heliga böckerna, och

,

i allmänhet, enkelt och klart föredraga inför

församlingen Guds och vår Herras Jesu Kristi

kunskap. Sådan är predikoembetets mening och

afsigt. Men denna afsigt kan i tidens närva-

rande skick icke vinnas utan att församlingen

på förhand, och annorstädes ifrån, förvärfvat

sig en förberedande kunskap och inhämtat

grunderna för möjligheten af all boklig under-

visning. Med ett ord, all presterlig undervis-

ning förutsätter en barnundervisnijig, kyrkan

hvilar på skolan såsom på sin grund. Är

grunden osäker, så blir byggnaden bräcklig och

opålitlig. Dessa begge slag af undervisning kun-

na ej heller förenas i samma person; presten

kan och bör icke vara er skolmästare; h varken

hans tid eller hans bestämmelse medgifva det:

han skall reda ert begrepp, icke förhöra edra

utanlexor, han skall lära er att tro och förstå,

icke att stafva och lägga tillhopa. Hvilka an-
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stalter äio inom denna församling vidtagna

för den första undervisningen? Jag märker in-

ga. Det heter väl, att föräldrarna sjelfva skola

undervisa sina barn: och detta vore rätt och

lofligt, det vore naturligt och vackert och kri-

steligt, om endast alla föräldrar hade insigt

eller tid eller vilja dertill. Men näi' den blinde

skall leda den blinde, så falla de begge i gropen,

säger Syrach. Huru många ibland er äro de,

som veta nog för att bibringa sina barn en

säker och pålitlig kunskap? Huru mången ibland

er kan stiga fram och säga mig, att han förstår

göra detj och den, som förstår det, hvem försä-

krar mig, att han vill det, hvem försäkrar

mig, äfven om han vill det, att hans öfriga

arbeten och omsorger lemna honom tid dertill?

Och när dessa hinder inträffa, hvem bestrider

då edra barns undervisning? Jo, utlefvade or-

keslösa gummor, mogna för fattighuset, och

som dock anses goda nog att undervisa och

vårda och bereda livad som borde vara er

kärast och dyrbarast, er egen afföda. Eller

också kanhända kringstrykande personer, som.

komma och gå på obestämda tider, ett löst

folk utan seder och insigter. Dessa föredragen

J framför en ordentlig, en pröfvad och kun-

nig lärare, emedan J tilläfventyrs kunnen köpa

deras lejda möda för en skilling mindre i vec-

kopengar. Men hvad säger jag? Icke en skil-

ling i veckan, icke en gång en skilling på året,
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hade det behöfl kosta er att fä en ordentlig,

eii för ert och tidens behof tilhacklig skola.

J hadeii endast behöft att, vid den intiafFade

ledigheten, medgifva indragningen af en pre-

sterlig tjenst, tillskapad för makligheten, onö-

dig för folket, öfverflödig, ja löjlig för en sä

inskränkt församling. Förslaget härom gjordes

er af stiftets styrelse, som dock väl måste för-

stå ert behof, och som J ej rimligtvis kunnen

misstänka att önska annat än ert eget bästa,-

detta förslag understöddes äfven af er själasör-

jare och af hvarje bildad, fördomsfri och tän-

kande man inom församlingen. Men se, då

vaknade misstroendet, jag kunde väl säga, grol-

let till alla, som förstå något bättre än J sjelfve,

då reste sig fördomen mot all nyhet, huru

nyttig och helsosam den än påtagligen är, då

verkade den missförstådda kärleken till det

gamla, huru förruttnadt och orimligt det än

må vara, den kärleken till det gamla, som

qväfver tankens ljus och mördar förbättringen

i sin vagga. Då stötten J, med oförståndig lik-

giltighet, ifrån er ett tillfälle, som icke så

hastigt torde återkomma. Inför sjelfva konun-

gathronen tiggden J er till den förmån att få

behälla er okunnighet, för er och edra söner.

Men jag säger eder här, de skola hädanefter ej

strafllöst behålla den. Det är mig likgiltigt

hvar de unga inhämta en bättre förberedande

kunskap: deras visare föräldrar må sörja der-
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för; men, utan den, fA de hädan-efter icke

eniottagas till jDieslerlig undervisning, utan full-

giltig ocli säkert pröfvad kristendomskunskap

fa de icke, under någon förevändning framträ-

da till detta Herrans altare, sa länge försam-

lingens Kyrkoherde ännu åtlyder min å embe-

tets vägnar gifna och bestämda föreskrift, som

han bör och måste.

J magen icke föreställa er, J invånare af

Agunnaryds församling, att de fordringar, jag

nu omnämnt, härleda sig från någon öfverdrif-

ven och otidig stränghet. De äro inga andra

än de, som jag bör göra öfverallt i stiftet, som

jag särskilt bör göra i en församling, som så

nyligen försmått det lätta och enklaste medlet

till deras uppfyllande 5 de öfverensstämma med
tidens behof, med kristna kyrkans bestämmelse,

med församlingens, så väl de gamlas som de

ungas, verkeliga bästa. Det kristendomsförhör,

som i dag, till följe af kyrkoordningen, blifvit

anstäldt, har öfvertygat mig, att dessa fordrin-

gar här, som annorstädes, ingalunda ännu kun-

na anses som allmänt uppfyllda. Våren der-

före betänkta på att, i livad som på er beror,

få detta rättadt. Betänken, hvad jag i dag sökt

förklara för eder, att Guds och vår Herras

Jesu Kristi kunskap är nyckeln till nåd och

frid i lifvet, och till salighet i döden. Den

n^^ckeln är. den rätta Petri n3'ckel, den är lö-

senyckeln från synd och förderf, den är binde-*



190

nyckeln till det Goda, det Sanna, det Rätta.

Vinnläggen er derföre om att få den nyckeln i

er handj ty han öppnar, icke blott porten till

den kristna kyrkan härnere, utan han öppnar

äfven det eviga lifvets tempelport ofvanom stjer-

norna. Dit, dit gäller slutligen resan för oss al-

la. Lycka ske eder och oss alla på vägenom!

Välsignelse vare allom dem, som den vägen

rättsliga vandra! Amen.
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IV.

Titl eii Hyrko-Tisitatioii. ^

reten J icke, att J åren Guds tempel?** Sedan

Aposteleii Paulus, under sitt första vistande i

Grekland, hade grundlagt den kristna försam-

lingen i Corinthus, som på den tiden var en

rik och mäktig handelsstad, begaf han sig der-

ifrån till andra folk och länder, för att äfven

ibland dem predika Kristi Evangelium. Efter

hans afresa yppade sig snart tvistigheter i den

nya församlingen. En del höll sig ännu till

Pauli framställningssätt, som, enkelt och klart,

mera med anda och kraft än med vettenskap-

lig spetsfundighet, inpräglat den nya lärans

grundbegrepp. Andra föredrogo en viss Apol-

los, som med sin tids vältalighet framställde

samma läror och understödde och förklarade

dem med anmärkningar, hämtade ifrån den

verldsliga vishetens område. Några åter åbe-

ropade sig Petri första satser om bibehållandet

af vissa mosaiska stadgar äfven för dem, som

* I Pjetteryd, den 17 Okt. 1830.

* 1 Cor. 3: 16.
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öfvergått till Kristendomen. På detta siitt sön-

drades redan i sin början en församling, som

nyss var bildad och ännu kunde anses som en

nybegynnare i tron. Ett sådant förhållande

kunde lätteligen förleda till dess fullkomliga

upplösning och förskingrande, så mycket lättare

som det unga samfundet hotades med förföl-

jelse utifrån, som blefve dubbelt vådlig, om
tlet ej förut vore stadgadt och enigt inom sig.

Det var i anledning af dessa misshälligheter

som Paulus ifrån Ephesus skref sitt första bref

till de kristna i Corinthus. Han varnar deri

emot den oklokheten att på sådant sätt slita

andans enhet genom fridens hand ibland dem,

som bekände en gemensam tro. Han påminner,

att man ej borde göra en sådan åtskillnad emel-

lan lärare, som, ehuru på olika sätt, likväl alla

arbetade till ett gemensamt mål, alla voro

Kristi tjenare, alla i honom erkände ett ge-

mensamt öfverhufvud och den ifrågavarande

lärans källa och ursprung. Bland de många

bilder, som här, efter vanligheten, framställde

sig för Apostelns lifliga och brinnande sinne,

dröjer han i synnerhet vid den, som föreställer

den nya lärob^^ggnaden såsom ett tempel. Han,

Paulus, hade endast lagt grunden dertill. Ti-

den skulle visa, huruvida denna grund var

fast och säker: det tillkomme en livar att på
sitt vis bidraga till byggnadens vidare uppfö-

rande och fulländande. Alla Kristi bekännare



193

borde, som del lieter på elt annat ställe, anse

sig som lefvande stenar, iipphyggcia till ett anJeligt

hus; och det är till följe af denna liknelse,

som Apostelen slutligen frågar: veten J icke, att

J aren Guds tempel? Detta är anledningen till,

sådant är sammanhanget af de anförda orden.

J aren Guds tempel. Detta är, som redan

är sagdt, endast en bild. Men till grund för

bvarje bild, helst hos en man som Paulus,

ligger alltid en tanke, och ofta en betydnings-

full. H vilken kan denna vara? De, som här

tilltalas, utgjorde en församling, det vill säga,

ett samfund af menniskor, som på enahanda

sätt dyrkade Gud 5
— huru kan ett menskligt

samfund kallas för, anses för Guds tempel? För-

samlingen , sådan den visar sig i verkligheten,

består alltid och allestädes af blandade leda-

möter. Der kan möjligtvis här och der finnas

en eller annan, hvars gudsfruktan är så sann,

hvars både 3^ttre och inre \andel är så obe-

fläckad , hvars hjerta är så rent och oskyldigt,

alt han i sitt bröst inrymmer likasom hela

Kristendomen, att Kristi lära är likasom lef-

vande föreställd och afpräglad i hela hans vä-

sende. Om en sådan skulle det med skäl kun-

na sägas, att han är Guds tempel. Men en eller

tvä sådana utgöra ej församlingen. De heligas

antal är öfverallt och till alla tider ringa; och

b vad som undantagsvis gäller om en eller an-

nan , det gäller derföre icke om det hela. Äf-



194

ven i den kristna församlingens första och bä-

sta tider var förhållandet sådant, som bevisas

icke blott af det nu omtalta brefvet till Corin-

thierna och dess anledning, utan äfven af mång-

faldiga andra ställen i Apostlarnas skrifter, der

förvillelser i läran bestraffas, missbruk beifras,

fel och laster i lefveriiet fördömmas. Till för-

samlingen, sådan den förekommer i verklighe-

ten, sådan som den är och alltid varit, till den

yttre och synliga församlingen kan derföre Apo-

stelens uttryck ej lämpas. Men utom den syn-

liga gifves det äfven en osynlig församling, en

högre, en ädlare, kringspridd i alla tider och

i alla länder, ett samfund, förenadt ej genom

yttre, utan endast genom inre band, ett slag te

af fulländade kristne, ett Guds husfolk, ett

helgamannå samfund, som utgör urbilden till

den rätta, den tänkta kristeliga kyrkan. Denna

församling eller kyrka är en, ty hon är enhällig

i tron, i kärleken, i hoppet. Hon är enhällig

i tron, icke blott i den tron, som rör läro-

satserna, ty dessa äro få och enkla i den mån
som de äro hufvudsakliga: ett barn kan fatta

dem, ty de fattas mindre med förståndet än

med hjertat: och den, som icke undfår Guds rike

såsom ett barn, san7ie7iigen, han kommer der aldrig in.

Men den osynliga församlingen, hon är äfven

enhällig i den tron, i den rätta, den lefvande,

som visar sig i gerningarna, i den tron, som

är själen till handlingens kropp, som uttrycker
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sig i lifvel, liksom solen utlrj^cker sig i dagen,

eller som våren uttrycker sig i blommorna;

och egentligen gifves det ingen annan tro, som
förtjenar sitt namn, som verkar till bättring i

lifvet eller till salighet i döden. — Men just

härigenom är äfven den osynliga församlingen

enhällig i kärleken. Ty den, som tro liafver till

salighet, han hafver kärleken; och hade jag tro,

så att jag kunde försätta berg, och hade dock icke

kärleken, så vore jag intet , säger Apostelen. Utan

en sådan kärlek och välvilja för alla sina brö-

der, utan den högre kärleken till Gud, som

är allas vår Fader, gifves det egentligen ingen

Kristendom, utan döpta hedningar, hvilkas hjer-

tan förnekanden Gud, som deras mun bekän-

ner. — Den osynliga församlingen hon är slutli-

gen äfven enhällig i hoppet, i det rätta kriste-

liga hoppet, som bär nyckeln till odödlighet

och evinnerligt lif i sin hand, och under alla

lifvets stormar har sin rätta säkra ankargrund

i grafven. En sådan församling, hon och hon

allena, är helig och allmännelig. Hon är he-

lig; ty hon härstammar från helighetens ur-

sprung, och icke blott härstammar från, utan

äfven återspeglar i hela sitt väsende den eviga

heligheten, så vidt nemligen som den mensk-

liga ofullkomligheten tillåter. Hon är allmän-

nelig, nemligen till sin natur och sitt syfte,

emedan hon bör omfatta hela menniskoslägtet,

emedan hon inbegriper det allmänneliga, det
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vill säga, det från all enskilt tillsats afsöndrade

och rena af Kristendomen. Hon är det nya

Jerusalem, hvilket omtalas i uppenbarelse-bo-

ken, det nya Jerusalem, som ofvanifrån är, den

heliga staden , som nedkommer af himmelen ifrån

Gudi, tillredd såsom en prydd hrud till sin man. —
Se, Guds tabernakel ibland menniskorna; och han

skall ho med dem, och de skola vara hans folk,

och sjelfver Gud med dem skall vara deras Gud.

Kristelige Åhörare I Det är en sådan för-

samling, och den allena, som med rätta kan

sägas vara ett Guds tempel. Den andra, den

yttre, den synliga församlingen, hon är blott

skuggan af den förra, dess fallna, dess ofull-

komliga, dess fördunklade bild 5 men det måste

vara dess bestämmelse att småningom närma

sig sin föresyn, och genom allt högre och re-

nare utbildning nalkas sitt slutliga, sitt 3 ttersta

syfte. Men på hvilken punkt af utveckling den

synliga församlingen ock må befinna sig, så

behöfver hon dock alltid en samlingsplats, der

dess ledamöter komma tillhopa för en gemen-

sam Gudsdyrkan. Det är väl otvifvelaktigt,

att Gud bor öfverallt, och att det vore en

fåfäng och dåraktig föreställning att tänka sig

honom såsom instängd inom en gifven plats

eller bunden vid en viss ort. Men äfven så

otvifvelaktigt är det, att menniskans inskränkta

natur, för att bättre fatta hans närvarelse, för
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alL med mera samlade siiiiien kiimia tilll)cdja

och lofsjuuga honom, Ixdiöfver ett särskilt och

hestiimdt ställe, ett tempel, som är annat än

himlahvalfvet, ett altar, som ixr ainiat än jor-

den. Och derföre, så långt som häfdeina gå

tillbaka, öfverallt der ett samhälle funnits, der

Gud varit mer eller mindre fidlständigt känd,

mer eller mindre dunkelt anad, öfverallt linne

vi tempel och altaren åt Gud eller — gudarna.

Sålunda äro hedningarnas tempel, ännu i sitt

grus, ett föremål för åskådarens beundran, och

många utaf dem blefvo renade och invigda

till den enda sanna Gudens d3'rkan. Bland

de kristna voro templen till en början ringa

och oansenliga
j men när den kristliga tron

efterhand undanträngtle sina molslåiulare, och,

steg för steg, eröfrade hela den bildade verl-

den: då bugtade sig hvalfbågarna liksom him-

labågen, då lyste ljusen på altaret, liksom stjer-

nan lyste öfver Bethlehem, då lyfte tornet

sin spira emot skyn, då talade klockorna med
klingande tungor af metall, orgeln andades i

brusande välljud, och rökelsekaret fyllde sig

och doftade ifrån Libanon. Äfven i det fattiga,

det mörka, det atlägsna Norden, dit Evangelii

ljus senare han fram, reste man templen, ef-

ter tidens skick och tillgångar och byggnads-

sätt. Ty det förslås af sig sjelft, att Herrans

hus bygges efter någon likhet med menniskors,

och att tillgångar, folkmängd, bruk och vana
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till väsoiitltlig del besLämma dess beskafieuhet.

Mall fordrar ej Söderns praktbyggnader, fulla

af guld och marmor, i det torftiga Norden:

och äfven inom vårt land begär man ej en

stadskyrkas prydlighet och anseende i en ringa

landtförsamling. Men det är likväl vissa for-

dringar, som man utan undantag, och med
rätta, gör af hvarje byggnad, som vill anses

för ett Herrans tempel. Det kan ej alltid vara

nytt; men man fordrar med skäl, att det åt-

minstone underhålles i brukbart stånd, och,

när det en gång är föråldradt, att det ombyg-

ges. Man fordrar med rätta, att det skall kun-

na, utan trängsel och qväfning, inrjMiima för-

samlingen, och vara tillräckligt äfven för en

växande folkmängd. Man fordrar med rätta,

att det skall vara ljust j ty Kristendomen är

en ljusets lära och trifves ej i mörkret: him-

melens ljus räcker till för templet, blott vi

vilje insläppa det: dagen må gerna se våra

goda gerningar, vi behöfve ej skyla vår andakt

för solens öga. Man fordrar slutligen med rät-

ta, att det skall vara, om icke prydligt, likväl

åtminstone, efter råd och lägenhet, anständigt,

värdigt, snyggt, på det att icke åsynen af hjelp-

lös skröplighet, af vårdslösad bofällighet, af

smutsig upplösning, måtte nedtrycka sinnet och

förlama dess vingar, just när det som bäst

behöfver att upplyfta sig och taga sin flygt till

Gud, till fadren öfver stjernorna.
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Dessa fordringar äro billiga. Jag frågar

eder, J invånare af Pjetteryds församling, om
er kyrka, i sitt närvarande skick, uppfyller

dem. Jag ser henne med förvåning: hon har

sannerligen icke sin like i stiftet, troligtvis ej

i Sverige, knappast i kristenheten. H vilken

iitaf er, i synnerhet bland de mera välmående,

skulle vilja bortbyta sitt enskilta boningshus,

eller ens sin ladugård, mot detta bofälliga träd-

skjul? Är detta ett tempel, värdigt en kristelig

församling, hon må vara så ringa som helst

5

är det i en skum lada, som denna, der men-

niskans högsta angelägenheter böra afhandlas.

Guds ord förkunnas, sakramen terna utdelas?

Det säges, att ett hälft årtusende försvunnit,

sedan er kyrka byggdes. Om så är, borden J

hafva funnit, redan ed ra fäder före er borde

hafva funnit, att hon långt för detta tjent ut

sin tid och behöfde att gå till hvila. När edra

egna hus förfalla, då upphjelpen * J dem, och

nybyggen dem, när de äro alldeles förfallna.

Endast Herrans hus är er likgiltigt j J sen, att

det bär femhundraårig mossa på sin panna,

men J hoppens, att det skall stå ännu i er

tid; och, när det faller, som det en gång må-

ste, då hoppens J, att det icke skall vara er,

som det krossar i sitt fall, utan endast edra

Atim. Handskriften har: då hoten J på dem, Sraäländsk

provincialism.
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sönerj och livad kisii del röra er? — Fjorloa

år äro förflutna, sedan min företrädare i eni-

belet besökte denna ort och utdömde er kyrka,

som långt förut var utdömd af liden. J for-

bunden er då att, inom fem år, hafva åt-

minstone byggnadsvirket till ert nya tempel

färdigt och framskaffadl. Huru hafven J hållit

ert löfte? Gud har sedan dess förunjiat oss frid

och rolighet, han har välsignat jorden med
korn och kärna, och kyikans formögeidiel har

tilltagit i samma mån som dess bofäJlighet.

Hon är för närvarande den rikaste i stiftet,

likasom hon är den uslaste^ hon liknar en

girigbuk, som sväller ihjäl på sina skatter?

Huru hafven J hållit ert löfte? Hvar är den

sten, som blifvit bruten, den bjelke, som blif-

vit huggen, det spån, som blifvit hyfladt till

den utlofvade byggnaden? Jo, stenen ligger

och sofver i jorden, bjelken slår och grönskar

på sin rot, spånet sitter oläjjdt qvar på sin

stam. Skall del sitta der, tills det blir för-

multnadt som er kyrka? Det skall det icke,

såvida mitt embete änim gäller for något, så-

vida som jag ännu har röst och stämma i den

svenska kyrkans angelägeidieter. Jag är kom-

men hit för att söka göra slut på detta skam-

liga oskick. Jag hoppas, att det kan ske i godo.

Jag hoppas, det är ingen i försandingen, som

icke inser nödvändigheten att med endrägtig

skynd-
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skyudsamhet godtgöra den alltför långa för-

summelsen. Jag hoppas att ej vidare mötas

af onödiga invändningar eller tillkrånglade und-

flykter. I motsatt fall är jag tvungen att å hö-

gre ort anmäla förhållandet, och det är icke

troligt, att J kommen att vinna derpå.

Dock — härom skall jag snart närmare

öfverlägga med eder. Det är egenteligen en

verldslig sak, ehuru den står i nära samman-

hang med församlingens andeliga angelägenheter.

Hvad dessa angår, så har jag, enligt mitt em-

betes pligt, låtit undersöka er kristendomskun-

skap, och funnit den försvarlig. Jag förmanar

er samteliga att utvidga den kunskap J ägen

och förskaffa er den J saknen. Men särskilt

förmanar jag eder, J unge, som omgifven alta-

ret, det samma altare, der J nyligen svurit

ny trohetsed åt himmelens konung, åt oskul-

dens Herre och beskyddare, eder förmanar jag

särskilt att förkofra er i hans kunskap och

vandra på hans vägar. Ansen er icke för ful-

lärda; ty fullärd är menniskan aldrig på denna

sidan grafven. Besinnen, att J aren nykom-
lingar till arfvedelen i Jesu Kristo, och att det

beror på er sjelfva , huruvida det arfvet skall

förskingras eller förökas. Och förskingras det,

hvad viljen J på den stora räkenskapsdageu

svara honom, som väl hade barnen kär, väl

var de ungas vän, men också fordrar rena

16
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hjeitaii och rällfiirdigliet utan vank :' Öfvergifveii

derföre icke den vännen, vandren i hans ljus,

som leder er till fiondiet i lifvet och till sa-

lighet i döden. Den Högste bevare eder!

Och er öfriga, er samtelige invånare af

församlingen, eder förmanar jag med Apostelen

Paulus: lägger bort vrede, grymhet, ondska, för-

smädelse. Lägger bort dem, ty vreden hvilar i

en dåres hjerta, säger Predikaren, vreden är

som ett starkt gift, som spränger sitt eget kä-

ril, han är själens rost, han är den gnagande

masken, som uppfräter ett menniskobröst. Klä-

der eder, fortfar Apostelen, uti hjertans barmher-

tigliet , vänlighet, ödmjukhet, saktmodighet. Ty
dessa dygder äro den rätta Kristendomens fruk-

ter, och på frukterna skolen J känna honom.

Den barmhertige honom skall barmhertighet veder-

faras; den vänlige skall vinna många vänner,

och Gud skall vara den ypperste ibland dem
5

den ödmjukes stol sättes liögt i himlen, och

den sig förnedrar, han skall varda upphöjd; den

saktmodiges vägar äro fridens vägar, och han

stöter icke sin fot emot stenen. Derföre und-

drager med hvarannan, heter det vidare hos Aposte-

len, förlåter hvarannan, om någon hafver något

klagomål emot den andra; såso^n ock Kristus eder

förlåtit hafver, så görer ock J. Men öfver allt

detta ikläder eder kärleken, hvilken är fullkomlighetens

band, och Guds frid regere i edra hjertan, till

hvilken J ock kallade aren. Dessa ord behöfva
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ingen förklaring ibland kristna åhörare j ty om
J icke erfarit i edra hjertan, hvad försonligbet,

livad kärlek, hvad frid är, då har i sanning

er Kristendom varit fåfäng. Det berättas om
Johannes, om den lärjungen, som Jesus kär

hade, att, då han var gammal vorden och ej

längre förmådde predika, som förr, för de

kristna i Ephesus, då steg han likväl dagligen

upp för altaret och sade till församlingen en-

dast de orden: mine käraste, älsker hvarannan

inbördes. Och om J frågen mig, hvad som är

summan af Jesu lefnad och död, hvad som är

hjertat af hans lära, då vet jag ej bättre att

svara er, än med Johannis ord: mine käraste,

älsker hvarannan inbördes! — Men jag fortfar i

min förmaning med Paulus: J män, älsker edra

hustrur, och varer icke bittre emot dem. J hustrur,

varer edra män underdåniga, såsom tillbörligt är, i

Herranom. Ty väl är mannen qvinnans hufvud,

men qvinnan är äfven mannens ära. Han är

den starkare, men derföre skall han äfven vara

den ädlare; han skall icke missbruka sin öfver-

makt, icke förbittra den svagares lott; han skall

påminna sig, att hon öfvergifvit fader och mo-

der och följt honom; Gud har satt honom till

hennes beskydd och icke till hennes tyrann.

Och på sin sida må qvinnan besinna , alt Gud
skapade henne till att älska och fördraga, att

kärleken är hennes styrka och tålamodet hen-

nes seger; när hon ärar sin man, då ärar hon
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med detsamma sig sjelf, då bor frid och tref-

nad i huset, och välsignelsen gjuter sig som eii

ström derutöfver. — Det heter vidare hos Apo-

stelen: J harn, varer edra föräldrar lydige i all ting,

ty det täckes väl Herranom. Och att J bevisen

föräldrarna Ivdnad och hörsamhet, det är ju

både naturens och uppenbarelsens bud, det är

ju ea pligt både inför Gud och menniskor, det

är ju äfven ert eget bästa 5 ty hvem vet bättre

än föräldrarna hvad som göres eder behof,

hvem kan vara angelägnare än de om er fram-

gång? Barnslig kärlek och Ijdnad äro icke de

en sinnebild af den kärlek och lydnad Gud,

som är allas fader, med rätta fordrar af oss

alla, sina barn 5 är icke föräldrakärleken en

sinnebild af Guds kärlek till sitt raennisko-

slägte? — Och derföre fortfar också Apostelen:

J fäder, reter icke edra barn; ty barnet växer

ju till och förkofrar sig under edra ögon,

det har ju af naturen samma väsende, samma
viljans frihet, som J, det är ju en himmelens

arfvinge, liksom J sjelfve. Förmenen dem der-

före icke hvad rätt, hvad billigt är, hvad

som passar deras ålder 5 förtrycken dem icke

med eder öfvermakt eller edra n3'cker, upplö-

sen icke sjelfmant de band, hvarmed naturen

fästat dem vid edra hjertan. Och hvad som

gäller om barnen, det gäller ju äfven om tjena-

rena, de antagna barnen, de sjelfvalda med-
lemmarna af ert hus. I afseende på dem för-

Å
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manar A postelen: J herrar, livad lika och rätt

är, det beviser edra tjenare, vetande, att J hafven

ock en herra i himmelen, behandlen dem ej

hårdare än J kunnen ansvara, bemölen dem
med saktmod, med faderlig omsorg, ty J aren

dem i föräldrars ställe, och sjelfve aren J tje-

nare i Guds stora hushåll: ingen är herre,

utan Gud allena: den jordiska husfadren är

blott en ringa bild nf den stora husfadren of-

van stjernorna. — Och till eder, J tjenare, heter

det slutligen: varer lydige edra herrar i all ting;

icke med tjenst för ögonen, ty ögontjenaren är

en hycklare, och Gud ser hans falskhet, utan

med hjerians enfaldighet , det vill säga, uppriktigt

och utan tläixl, och med Guds fruktan, det är,

med den tanken, att J tjenen, icke blott un-

der husbondens, utan äfven under Guds ögon,

som ser eder trohet och vedergäller den vid

dagarnas ända, om ej förr,

Kristelige åhörare! J återtinnen dessa för-

maningar samteliga hos Apostelen Paulus i

tredje och fjerde kapitlen af hans bref till de

kristna i Colossä. Läser dem , begrunder dem
och, i synnerhet, följer dem. Då varder Guds

tempel uppbyggdt i eder, till en förklaring af den

yttre tempelbyggnaden, som förestår. Och der-

till önskar jag eder välsignelse af honom, i

hvars namn templet skall byggas och vigas.

Amen.
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V.

Tid eu Kyrko-Tisitation. *

Af himmelen hafver Herren låtit dig höra sin

röst, att han shulle lära dig. ** Så talade fordom

Moses till hela Israel, på hinsidan Jordan i

öcknen. Men det talet var icke endast stäldt

till Israel, utan det gäller för hela mennisko-

slägtet. Det var icke ämnadt blott för en viss

tid, ett visst tillfälle, utan det gäller för alla

tider. Det tillkännagifver på en gång uppen-

barelsens ursprung, att den är ifrån himmelen,

och uppenbarelsens ändamål, som är att lära

och undervisa alla jordens slägten. En sådan

lära och undervisning, kristelige åhörare, den

är nödvändig för hvar och en på lifsens väg.

Ty väl har Gud, såsom A postelen säger, in-

skrifvit lagen i människans hjerta; väl har han

satt samvetet såsom en väktare i menniskans

bröst, såsom en skiljomur emellan rätt och

orätt j väl har han uppenbarat, och uppen-

barar sig dagligen, i sina verk; väl kunne vi

* I Karlstorp, den 12 Sept. 1837.

** Femte Mosebok 4: 36.
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af den yllre verldens beslämtla och oföränder-

liga gång sluta till hans upprätthållande makt;

väl kunne vi ana hans kärlek och hans dagliga

nådeprof, då han låter sin sol lysa, sina källor

förfriska, sin jord nära oss. Men huru skullen

J veta, att den naturliga lagen är hans vilja,

att samvetet är hann röst, alt det är hans hand

och ingen annans, som upprätthåller verlden,

som skrifver stjernorna sin ban, den de gå må-

ste, och skickar årstiderna tillbaka att de in-

träda, när deras stund är kommen? Huru skul-

len J veta, att nWa de vfilgerningar, som J

dagligen emottagen, verkeligen äro af Gndi,

äro prof af hans nåd och kärlek för mennisko-

slägtet: huru skullen J veta allt detta, om
ingen hade er det uppenbarat, om Herren icke

hade låtit er höra sin röst af himmelen, att han

skulle lära er, såsom han fordom lärde Israels

barn? Derföre är Gud uppenbar vorden, icke

blott i den yttre skapelsen, som omger er, icke

blott i själen, som tänker, i hjertat, som kän-

ner inom er, icke blott i sanningen, som är

hans anletes återsken, icke blott i hoppet, som

är ett eko af hans fadersstämma; utan han är

dessutom äfven uppenbar vorden i ordet, upp-

fatladt af vise och gudfruktige män i forntiden,

bevaradt ända till våra dagar, och beståndande

efter oss till dagarnas ända. Der uppenbarar

Gudomligheten sina djupaste hemligheter, der

vinner tanken ett säkert fäste och hoppet en
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fast ankargriind, der föniimme vi Guds råd

om vår salighet, der förklaras för oss både

lifvet och döden. Men till en tolk af det ordet

är läraren insatt i sitt enibete, han skall pre-

dika, han skall uttj^da, han skall inprägla det

hos eder: icke blott offentligen, på en viss timma

i veckan, utan äfven enskilt i edra hus och

vid alla de tillfällen, som lagen föreskrifver

,

eller plägseden stadgar, eller hans e^en nitäl-

skan kan bereda honom. Afsigten med hvarje

sådan åtgärd är i allmänhet åhörarens uppbyg-

gelse. Men den rätta kristeliga uppbyggei-

sen består deruti, att ögat ser klarare och

hjertat känner lifligare sin himmel, det vill

säga med andra ord, att förståndet upplyses

och viljan helgas. Derföre höfves det läraren

att framför allt tillse, det begreppet, så vidt

möjligt är, åtföljer minnet: det höfves åhöraren

att söka göra sig reda för sin bekännelse, och

med egna ord kunna förklara och utveckla sitt

lärostycke. Men Kristendomen är icke endast

något för förståndet, något, som skall begripas:

den är äfven, och ännu mer, ännu väsendtli-

gare, en angelägenhet för hjertat. Det gifves

ett himmelskt sinne, ett sinne för Gudsfruktan,

helst hos de unga och oskjddiga, som läraren

i synnerhet bör söka att utveckla. Kristendo-

men är en faderlig, en kärleksrik lära, som,

om hon rätt föredrages, går rakt till hjertat.

Enligt den är ju Gud den fromme, den kär-
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leksrike Fadren, som skapat och upprätthåller

allt, som ej vill annat än sina barns bästa,

som gerna tager alla sina skapade verk till sitt

faderliga hjerta. Ty så älskade Gud verlden, att

han för den utgaf sin enda son. Och sonen,

han är ju uppoffringen, försakelsen, välviljan

sjelf, han gaf bort det högsta, han gaf bort

sitt lif för att bekräfta sin lära, och på det

vi genom den måtte salige varda. Och sedan

han kämpat ut på jorden, sedan han lidit och

dött för sitt menniskoslägte, sedan han återgått

med seger till den, som honom sändt hade,

sitter han ännu och manar godt för oss hos

den rättfärdige domaren, på Fadrens högra hand.

Men anden, den helige anden, han är jn som

solen på himmelen, han är mensklighetens lifs-

värme, som genomtränger och lifvar det hela,

och verkar förädlingen i viljan och helgelsen

i uppsåtet. Med ett ord, de kristnas Gud är

kärlekens Gnd, han uppenbarar sig endast ge-

nom nåd och välgerningar; hvarje sinne, som

lär att känna honom , måste äfven med det-

samma lära att älska honom. Och derföre är

äfven detta Kristendotnens väsendtligaste bud,

det är summan af lagen och profeterna, att

vi skole älska Gud öfver allting och vår nästa

såsoiu oss sjelfva. Ty vår nästa han är ju barn

af samma fader som vi, han bär ju samma
Gudomens prägel på pannan, han har ju sam-

ma behof, samma önskningar, samma besläm^^
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melse som vi. Gör läraren eder uppmärksamma

härpå, inpräglar han det med den värma och

det eftertr3^ck, som öfvertygelsen ingifver, dä

förfelar han ej gerna sitt ändamål, då bildar

han, genom Guds nåd, Kristus i hjertat, icke

blott i begreppet och bekännelsen. Och på

detta sätt blir hans undervisning, livad hon

bör vara, icke blott ett solsken, som försking-

rar molnen för det fördunklade begreppet, utan

äfven ett fruktbärande regn för menniskohjertat.

Och under omvexlande solsken och regn växer

eviga lifsens säd, och trifves och frodas på

oförgänglig åker.

Men, skall läraren på detta sätt verka

genom sin undervisning, så måste han deri

understödjas af eder, J föräldrar och husbön-

der, J födde, J närmaste lärare för de unga

och oerfarna, som äro anförtrodda åt eder vård.

Kunnen J sjelfva med säkerhet vägleda dem i

undervisningens första grunder, så är det vis-

serligen så mycket bättre. Det är skönt att

se en far eller en mor, som under de långa

vinterqvällarna samlar omkring sig sina små

och lär dem de första bokstäfverna af salighe-

tens kunskap, och förklarar och uttyder allt,

och bilägger hvarje ord med en tillsats af fa-

derlig erfarenhet eller moderlig hjertlighet. Det

är skönt att se, huru föräldrakärleken uttyder

Guds kärlek, och huru menniskans förhållande

till Gud upplyses genom barnens förhållande
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lill fadreii. Det är utan tvifvel det riktigaste

och naturligaste, om den ofFentlige läraren

emottager de unga, på detta sätt förberedda,

ur föräldrarnas hand. Men flere torde sakna

kunskaper till ett sådant värf, andre sakna

tid, andre sakna vilja och håg för att göra det

med det besked , som erfordras. Derföre boren

J icke försumma det tillfälle, som tiden och

edra lärares omtanke kunna bereda eder för

att få denna brist afhulpen. Det är i sanning

en väsendtlig brist. Ty barnskolan är för-

samlingens hjerta, och på få ställen slår det

hjertat som det borde. Det är sannt, att den

kan vara förenad med någon kostnad 5 men
denna är så ringa, den utgår så småningom

och oförmärkt, att den icke kan besvära någon,

icke en gång den fattigaste; och hvad J sålunda

koslen på edra barn, det är dock väl icke för-

loradt, det grönskar upp i välsignelse på edra

grafvar,- och deras framgång, deras lycka, deras

bildning till menniskor, till kristne, till med-

borgare, den är väl dock er glädje i lifvet, den

blir den bästa minnesvården på ert stoft. J

hafven dessutom här en ny inrättning. Sön-

dagsskolan, öppnad genom er lärares nit och

omtanke. Den kostar er hvarken penningar

eller arbetstid: edra barn hafva den utan allt

slags afgift. Låten derföre edra barn flitigt

begagna den. Det bör fägna er, att J aren den

första församling i stiftet, der något sådant



212

blifvit försökt och lyckats. Och lyckas det

verkeligen, och beslår och gagnar, h varpå jag

icke tviflar, så skall jag nog söka att skaffa det

efterföljd på andra ställen.

Men, utom detta, hafven J äfven sjelfve

ett kraftigt medel att understödja lärarens mö-

da. Det är den dagliga husandakten, yrkad

och använd af våra fäder, som voro bättre

och frommare än vi. När dagens arbete var

slutadt, då församlade de omkring sig barn

och husfolk i bön och sång, de föreläste för

dem de heliga skrifterna, de uttydde dem,

enfaldigt, men hjertligt och eftertryckligt. En
sådan sedvänja, den är väl värd att den efter-

följes, och åter upplifvas der hon försvunnit.

J hafven lättare tillgång, än de, på Herrans

ord; och der det ännu saknas, der kan det nu,

för vida mindre kostnad än förr, lätteligeu

anskaffas; och det är en krislelig pligt, att

de förmögnare härvid understödja de fattigare.

Men det är ingalunda nog, att J ägen Bibeln;

J boren äfven läsa, och söka att förstå och

fatta den. J sägen mig kanske, att J icke

hafven tid dertill. Men tiden är lång, mine

vänner, och J använden den ofta på det, som

är sämre, mindre nödigt, mindre upplysande,

mindre förbättrande, mindre tröstefullt både i

lifvet och i döden. Derföre förmanar jag er

att för de unga föreläsa helst nya testamentets

heliga böcker. J skolen ej göra det, utan from-
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ma för dem, utan förbätlring för eder sjelfvaj

ty Guds ord leder till salighet allom dem,

som det med tro aiinamma.

Men — då jag således, på ena sidan, för-

manar eder till en kristelig husandakt, till det

eviga ordets begagnande för er sjelfva och för

dem, som äro eder närmast, sä måste jag äfven,

på andra sidan, varna er för dagens andeliga

utsväfningar och ett ovisligt och missförstådt

läsarenit. Här går en förvillelse genom lan-

dena, en svindel har fattat folket, och det

helsosamma Guds oid föitydes af oinvigila läp-

par, eller bortblandas med fåfänga mennisko-

hugskott. Ett skrymtaktigt slägte med sken-

heliga blickar vandrar fram genom lifvet, och

yfves öfver sin sjelfgjorda helighet, och för-

dömmer skoningslöst en hvar, som icke är af

deras anhang, Farer icke efter deras nymodiga

vishet. Det myckna oförståndiga läsandet hör

icke till edert yrke och lefnadssätt: J hafven

nog af den undervisning, som predikoembetet

meddelar er i Herrans tempel, eller Bibeln

erbjuder er i edra egna hus. Löpen derföre

icke landet om efter allehanda lärdomsväder,

påmiiinen er, att Herrans röst icke var i vädrena,

tron icke på deras fromhet, som sjelfva skryta

dermed, tron icke på anden, som de säga har

ingifvit dem. Mine käraste, skrifver Johan-

nes, J skolen icke tro hvar och en anda, utan

pröfver andarna, om de äro afGudi. Men högmo-
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diits, skrymleriets och ofördiagsamlieteus andar,

de äro icke af Gudi, utan af lögnens fader.

Akten ev derföre för de falska profeter, låten

icke förleda er af deras hvitmenade helighet,

frukten icke för deras vanmäktiga förbannelser,

följen dem icke, när de vilja locka er till sina

stulna, äfven i verldslig lag förbudna samman-

komster. Utan hållen ei fast vid ed ra fäders

tro: församlen er i kyrkan, der edra fäder

församlade sig, när de lefde, och i hvars grann-

skap nu deras stoft hvilar. Församlen eder

der och icke annorstädes j ty den rätta kriste-

liga kyrkan hon står i medelpunkten, lika långt

från bespottare som svärmare, lika långt från

gudlösheten som från vidskepelsen. Hållen

er vid den medelpunkten. Jag förmanar er

i detta afseende med den förmaning, som Mo-

ses gaf sitt Israel, då han sade: viker icke livar-

ken på högra sidan eller venstra , utan vandrer i alla

de vägar, som Herren eder Gud eder budit hafver , pä

det J magen lefva, och eder skall väl gå.

Efter slutadt förhör hafva de lärare och

män, som detsamma anställt, för mig tillkän-

nagifvit, att de funnit kristendomskunskapen i

allmänhet god inom dessa församlingar. Här-

för hören J först tacka Gud, som gifvit eder

sitt ord, och dernäst edra lärare, som förklarat

och uttydt det för eder. Men ansen er inga-
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lunda för fullkomliga, utan söken förkofra er

alltmer och mer, och tillväxa i salighetens kun-

skaps ty salighetens kunskap bidrager till salig-

het, och man försummar icke strafflöst de till-

fällen till undervisning, som kyrkan erbjuder.

Gud bor i ljuset: Kristendomen är en ljusets

lära, och derföre äro mörker och okunnighet

okristliga. Hvad J behöfven vela är väl ringa

till sitt omfång 5 men J masten fatta det klart

och tydligt, och bevara det troget, icke blott

i ert minne, utan äfven i edra hjertan. Det

samma gäller äfven, och i sj^nnerhet, om eder,

J unge, h vilkas framsteg jag nyss undersökt.

J hafven nyligen här vid detta altare utlofvat

att bemöda er om alla kristeliga dygder, det

vill säga, rättvisa, återhållsamhet, försonlighet,

kärlek eller, som det äfven kallas, att älska

Gud öfver allt och er nästa såsom er sjelfva. J

hafven beseglat dessa löften derigenom att J

druckit af den hemlighetsfulla kalken, hvilken

är insatt till en åminnelse af den högsta, den

skönaste, den kärleksrikaste uppoffring, som

menniskor eller englar veta att omtala. Det

var en vigtig stund, näst dödsstunden den

vigtigaste i er lefnad, då edra läppar för första

gången vidrörde förbundsblodets sinnebild, och

edra hjertan togo städja till himmelens tjenst.

Vare den stunden alltid oförgätelig, alltid när-

varande för edra sinnen! Lifvets dal ligger

öppen för er, och ännu synes han er lustig och



21C

glädjefull. Men J käiuieu aiiiiu löga til] den dalen,

han har niAnga villovägar
5

ju längre J fram-

skriden, desto törnigare blir hanj han är mörk

och kylig mot aftonen, och vid hans slut står

ert nattqvarter heredt, den ännu mörkare,

ännu kyligare grafven. Måtten J genomvandra

honom med samveten så fria, med tankar så

oskyldiga, med hjertan så rena, som hittills.

Och förmän J icke alltid det, måtte då detta

altare och dess häfvor styrka er, trösta er,

försvara er. Den Högste välsigne eder I

Och eder, J öfrige invånare af dessa för-

samlingar, hade unge och gamle, både fattige

och rike, er förmanar jag med Petri ord: fruk-

ter' Gud, ärer honungen, älsker bröderna. Frukter

Gud; ty gudsfruktan är icke blott vishetens

begynnelse utan äfveji dess fullbordan, hon är

icke blott modren till en eller annan dygd, utan

hon är inbegreppet af alla dygder. Hon är

redlig, ty Gud ser henne, och hon vandrar i

hans ljus. Hon är arbetsam, ty tiden är hen-

ne gifven af Gudi, och hon vet, att hon måste

ansvara derför. Hon är n3'kter, ty drycken-

skåpen fördunklar tankens ljus, som kommer
från det Godas gifvare. Hon är ödmjuk, ty

hon känner sitt intet emot verldens skapare.

Hon är förnöjsam, ty hon vet, att hon

har en fader i himmelen , som gifver henne

hvad helsosamt är, hon vet, att Herren ger

och
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och Herren tar, välsignacU vare Herrans namn.

Derföre farer främst efter gudaktigheten , söker

först efter Guds rike ocli hans rättfärdighet, så

faller eder allt detta till. — Dernäsl ärer konun-

gen, ty öfverheten är af Gudi, hon företräder

verldsstyrelsens ställe på jorden: konungen må-
ste beställa om sitt land, som en god och

omtänksam fader beställer om sitt hus, bekym-

ret om det helas bestånd ligger på honom,

han måste vaka, då vi hvila, han har icke,

han kan icke ha, någon annan fördel än lan-

dets fördel, han är folkets man, han är ord-

ningens hufvud, den blindes öga och den lames

fot. Derföre beder för honom och hans hus,

ärer honom, vörder honom, lyder honom med
glädje. Och slutligen: älsker bröderna! Ty huf-

vudsumman af budet är kärlek af ett rent hjer-

ta: utan kärlek, fördragsamhet och öfverseende

finnes ingen verkelig Kristendom: den, som ha-

tar och förföljer eller strängt bedöm mer sin

broder, han är endast en döpt hedning, hans

namn finnes icke i de lefvandes bok, och kär-

leken, som sitter på Gud Faders högra hand,

kännes icke vid honom på räkenskapsdagen.

Kärleken till Gud och nästan är det väsendt-

ligaste i Kristendomen, älskar du icke din broder,

som du ser, huru skulle du då kunna älska Gud,

som du icke ser? Men uppfyller du, så vidt

din svaghet förmår, den eviga kärlekens bud,

14
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tänker du intet argt om din broder, utan öf-

verskyler lians brister och förklarar allt till

det bästa, glömmer du en oförrätt, och .minnes

troget hvar välgerning, är du, med ett ord,

rotad och uppbyggd i kärleken; — då skall icke

välsignelsen uteblifva i lifvet; och när slutligen

mullen, liksom dödens tredubbla insegel, faller

tre gånger på ditt stoft, då skall välsignelsen

icke heller uteblifva. Och en sådan välsignelse,

i lifvet och i döden, önskar jag eder alla, för

Jesu Kristi skull. Amen.



219

I.

Vifl en Kyrko-iiivi^iiiiij^. *

LJti hvad Ims J kommen, säger först: frid vare

detta hus! Med eii sådan förmaning utskickade

Kristus fordomdags de sjuttio för att förklara

Evangelium. Men äfven för oss gäller denna

förmaning. Den gäller i synnerhet i dag, då

vi äro samlade för att till den Högstes dyrkan

helga och inviga detta tempel. Alltså frid vare

detta hus, frid, den skönaste och sista gåfva,

som Kristus i dagens Evangelium skänkte sina

lärjungar: Friden låter jag eder, min frid gifver

jag eder. Guds frid vare icke blott öfver delta

hus, utan äfven öfver alla dem, som nu och

hädanefter besöka det, att de alltid må gå

härin som fridens barn, och härifrän med frid

i sina hjertan. Fridens Evangelium blifve här

förkunnadt, samvetets frid blifve här vunnen,

den eviga friden blifve här grundlagd ! Derföre

ännu en gång: Frid vare detta hus!**

Kristelige åhörare! J hafven här med före-

nadt arbete uppfört Herranom ett hus. Så

* I Berga, Pingstdagen 1825.

** Luc. 10: 5.
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viclt det berott på er, liafven J sökt att göra

det värdigt sitt ändamål. Under det höga h valt-

vet lyfter själen sig glad ocli fri emot sitt ur-

sprung, och himmelens ljus blickar vänligt in

genom de rymliga fönstren. Hvad skulle jag

för er mångåriga, fromma möda kunna önska

både er sjelfva och er kyrka bättre än frid?

Ack! det menskliga lifvet är fullt af oro. Men-

niskan, af qvinno född, säger Job, lefver en liten

tid, och är full af orolighet. Det ligger i h varje

menskligt hjerta en längtan till något annat

och bättre, ett missnöje med det närvarande,

och hela vår lefnad är ett fortsatt vädjomål

till framtiden. Barnet längtar att bli yngling,-

ty på ungdomens blomstrande höjder der tror

han, att sjelfständigheten och glädjen och lug-

net bo i solskenet. Men, när han är deruppe,

då möta honom först lifvets stormar, slum-

rande begär vakna i hans sinne, och friden

trifves icke i det unga, i det oroligt klappande

hjertat. Då längtar han till mannaålderns sjelf-

bestånd och anseende, der, tänker han, upp-

fyllas alla hans önskningar, der vill han hvila

ut, i lugnet af de träd, han sjelf planterat,

der vill han bjuda friden till hvardagsgäst un-

der sitt eget tak, der, menar han, är all hans

längtan, all hans oro stillad. Men knappast

är han der, innan han märker sitt misstag,

och begynner klaga öfver fordom obekanta be-

kymmer, han måste sörja för sitt och de sinas
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bestånd, för sitt anseende, för sitt namn, och

utbrister slutligen med profeten: hade jag icke

godan ro, och sådan oro kommer. Derföre vän-

der han sin blick emot ålderdomen, ty der,

tror han, äro begären lugnade, der äro bekym-
ren tystade, der är lifvets kamp genomkämpad,

der växer friden med silfverhåren på den gam-

les hufvud. Men se, när han sålunda inträdt

i årens dal, då finner han den mörk och kall,

då klagar han öfver att hans kraft är försvun-

nen, att hans glädje går på krycka, att lifvet

med h varje dag mer och mer förmörkas för

hans skumma ögon 5 men friden, som han trod-

de skulle bo härstädes, se, den är flugen un-

dan som en skygg dufva, den trifves nu mera

ingenstädes om icke i grafven , dit den gamle

hastar och, stående på brädden deraf, suckar

han med David: menniskorna gå bort såsom en

skugga, och göra sig mycken onyttig oro.

Sådant är det meiiskliga lifvets skick. Till

frid och lugn längtar h varje menskligt hjerta,

och likväl är det ingenting, som så gerna och

så jemt undfl\^r oss. Omgifne öfverallt af fi-

endtliga krafter, måste vi, från vaggan till

grafven, kämpa om vår varelse och vårt bestånd.

Från jord och haf måste menniskan med svett

och möda framtvinga sitt uppehälle. Men om
hon också lyckligt öfvervinner alla dessa yttre

svårigheter, så bär hon likväl fridens liende

i sitt eget hjerta. Der rymmas oändliga önsk-
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niiigar, der kriga ständiga begär, der äUas oron

alltjemt och tumlar omkring som på sin val-

plats. Finnes det då ingen frid på jorden, hafve

vi ingen annan ro att förvänta än grafvens?

Jo, Kristus är kommen, säger Paulus, Kristus är

kommen, och hafver igenom Evangelium bådat eder

frid; och på mångfaldiga ställen i de heliga

skrifterna inpräglas den sanning, att Kristen-

domen är en fridens lära, att frid är stiftad

för menniskor genom Jesum Kristum. F7Hd på

jorden sjöngo englarne redan vid hans födelse:

som en fridsstiftare lefde han, som en frids-

stiftare dog han för våra synder.

Men hurudan är den frid, som Kristus

oss genom Evangelium bådat hafver? Icke be-

står den i något yttre jordiskt lugn, eller jor-

disk lycka och medgång. J veten det väl, mi-

ne åhörare, Jesu Kristi rike var icke af denna

verlden , det är egentligen inga timliga fördelar,

som han utlofvat åt sina bekännare, det är ej

heller någon timlig frid, som han eder bådar.

Icke gifver jag eder, såsom verlden gifver, säger han

sjelf i dagens Evangelium. Det är tvärtom en

inre frid midt i verldens oro, midt i lidandets

stunder, det är en frid, som ej beror af det

timliga, emedan den till sitt väsende och sitt

ursprung är evig, det är en frid, som icke

stores af jordens stormar, emedan den är kom-

men från himmelen. Det är icke en yttre,

utan en inre frid, det är icke verldens, utan
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Guds frid, det är den frid, hvaflill jag i dag

inviger detta tempel, och hvartill jag skulle

önska att äfven kunna inviga edra hjertan.

Till denna Guds frid, kristl. åh. hörer

mycket; men det första och yppersta är det,

att den befriar oss från begärelsernas välde.

Har en gång det jordiska och timliga blifvit

oss det vigtigaste, så är det fåfängt att hoppas

något lugn för ett menskligt sinne. Ty begä-

relsen, äfven sedan den blifvit tillfredsställd,

ger oss ingen hvila. Hon födes alltid ny, och

omvexlar endast sitt föremål. Men hafva vi

deremot en gång lärt oss känna och värdera

ett högre lugn, en renare glädje än den som

jordiska lustar gifva, då skola dessa ej längre

föra oss bort från den frid, som i Gudi är,

då skola vi utropa med David: Herre! för dig

är allt mitt begär, och min suckan är dig intet

fördold. Vi skola då ej anse all jordisk fröjd

med likgiltighet, men vi skola ej heller vär-

dera den mer än den förtjenar. Det timliga

goda, som Gud gifver, skola vi ej förakta, men
ej heller omåttligt gräma oss och förtvifla öf-

ver dess förlust. Vi skola ej förakta dagens

nöjen, men söka dem endast som en veder-

qvickelse efter arbetet, eller som en styrkande

förberedelse dertill. Vi skola ej förakta med-
människors bifall, men ärelust och föfänga skola

vika fjerran ifrån oss, och dårarnas spott skall

ej såra oss. Vi skola ej förakta att med flit
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och arbetsamhel sk3'dda oss och de våra för

brist och behof, att vinna välstånd och be-

qvämlighetj men girighet och slem vinning

skola vi afsky, och den orätta Mammon skall

aldrig blifva vår afgud. Vi skola , med ett ord,

vara befriade från de jordiska lastarnas herra-

välde,- ty det jordiska är icke mera vår endaste,

mindre vår högsta lust, och i himmelen hoi^ han,

som glädjen gifver. Ja, i himmelen bor han,

som glädjen gifver 5 men han bor tillika, osyn-

lig, i detta tempel. Härifrån förkunnas hans

ord och hans rätter, här förklaras för er de

eviga buden, härifrån utgår den lefvande an-

visningen att öf
vervinna verlden samt med dess

lustar och begärelser, här, och icke annorstädes,

skall frid stiftas i edra egna bröst, den Guds

frid, som öfvergår allt förnuft. Måtte aldrig

dess bud förkunnas förgäfves inom dessa mu-
rar, måtte hos er och edra efterkommande

fridens säd, som här utsås, växa och bära

frukt, för tid och för evighet, i renade, för-

bättrade, helgade hjertan!

En annan omständighet, som också hörer

till den frid, som af Gudi är, är en kristelig

fördragsamhet och öfverseende med andras bri-

ster. Hvad som gör det raenskliga lifvet ange-

nämt, eller åtminstone drägligt, mine åhörare,

det är utbytet af ömsesidiga tjenster, af kärlet,

af välvilja, af fördragsamhet. Fridens lära,

h vartill detta tempel i dag inviges, fordrar
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också alla dessa dygder af en hvar, som be-

känner Jesu Kristi namn. Dömmer icke, så

värden J icke dömde. — Tänk ej argt om din

broder, öfverskyl med hans svagheter. — Välsigner

dem so?n eder banna, görer dem godt , som eder

hata, detta är ju allt den store mästarens ord,

och J skolen ofta höra dem inom dessa murar.

Men huru mycket fordra vi icke i denna väg

af andra, och huru litet äro vi ej benägne att

sjelfve gifva! Vi fordra kärlek j men hat, afund,

missunsamhet utdela vi sjelfve med rika händer.

Vi fordra uppriktighet,- men med förställning

och list möta vi ofta våra medmenniskor, och

lyckönska oss öfver vår egen klokhet, när vi

lyckats att bedraga dem. Vi fordra fördrag-

sam het; men när någon har fallit, så som

menniskor falla, då fröjdas vi öfver hans fall,

då utskrika och förstora vi det, och utropa

skenheligt med fariseen: jag tackar dig Gud,

att jag icke är såsom denne syndar^e. Vi fordra

förlåtelse och försonlighet; men sjelfve vilja vi

icke uppoffra vår hämnd, vi skrinlägga hatet

som en skatt i våra egna hjertan. Icke förer

detta till den frid, som i Gudi är, icke är

detta den kristliga kärlekens anda, icke är detta

det efterdöme, som Kristus oss gifvit hafver

genom sin lefnad och sin död. Hans hela lef-

nad var kärlek, välvilja, fördragsamhet, och

hans död var syndares försoning. Jag står här

och talar inför hans altare. Kallas det icke,
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är del icke försoningens altare, fridens altare?

Skola icke här synderna förlåtas, skall icke

här frid stiftas mellan Gud och menniskor?

O måtte aldrig ett ofördragsamt, ett oförson-

ligt, ett hatfidlt hjerta nalkas detta nådens

bord, måtte aldrig annat än kärlek, välvilja,

förlåtelse böja knä inför denna altarrund, måt-

ten J och ed ra efterkommande här alltid kunna

bedja med tillförsigt: förlät oss våra skulder,

såsom ock vi förlåte dem oss skyldige äro.

På detta sätt, kristelige åhörare, kunna

vi hoppas, att Gud af sin oändliga barm-

liertighet gör detta tempel till ett fridens tem-

pel. Och hvar skulle väl verldens lustar bättre

qväfvas och öfvervinnas än på det rum, der

Herren bor, der hans lag förkunnas, hans be-

löningar utlofvas, hans nåd omsväfvar oss?

Hvar skulle fördragsamhet, öfverseende, förlå-

telse, bättre inplantas än i det hus, der för-

soningens lära alltjemt predikas, der mensklig-

hetens stora skuldebref dödas, der synderna

förlåtna varda? Hvar skulle friden finnas på

jorden, om icke här, der himmelen stiger ner

med sitt ord och vederqvicker de bedröfvade

och söfver sorgen? Utanföre stormar det allt-

jemt, och jag vet icke hvar vi skulle leta opp

någon varaktig ro på jorden, någon glädje, som

ej försvinner, något hopp, som icke sviker.

Men här, inom dessa murar, är det lugnt,

hit böra lifvets bekymmer ej räcka: du bör
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lägga af den gamla nienniskaii, innan du stiger

öfver tröskeln, och stå ren och obesmittad

inför Guds anlete. Huru kommer du hitupp,

eller huru kommer du härifrån, utan att gå

öfver de dödas hviloställen? Ack, hvar inen-

niskan sätter sin fot på jorden, der trampar

hon på en graf, ofta utan alt sjelf veta det;

men här utanföre hvila dina fäder, det växer

grönska öfver deras stoft, ocli om några år

h vilar du sjelf jemle dem i den stilla, den

fredHga kammare, dit jordens oro icke hinner.

När du sålunda går fram öfver förgängelsens

h viloplatser, då vet du, hvart din slutliga väg

bär, då må du påminna dig, att de dödas hem
är beläget omkring fridens hus. Det huset är

fridlyst: måtte jag äfven kunna lysa frid öfver

ditt hjerta, öfver alla deras hjertan, som i

århundraden skola söka tröst och hugsvalelse

härinne. Huru många slägten , ofödda ännu,

skola knäböja inför detta altare, huru många

sinnen skola här lyfta sig i bönen till Gud,

huru många bröst skola här gladas af eviga

lifsens ord! Frid och välsignelse vare öfver

dem alla! Hör mig, du gode fader, du, som

bor i höjden, hör på din tjenares röst: håll

din hand öfver det tempel, vi i dag invigt

dig, bevara det heligt och vaka öfver dess

gårdar! Men vaka ännu mer öfver deras hjer-

tan, som här skola dyrka dig, nu och fram-

deles, och så länge som dessa murar hålla till-
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sammans! Låt dem tillbedja dig i andan och

sanningen, låt intet enda af dina ord, som

här förkunnas, falla på jorden, utan låt det

falla på hjertat, och bära frukt för tid och

för evighet I Gör ditt hus till en salighetens

plantskola: gif salighet af höjdenel Gör det till

tröstens skattkammare: gif tröst af höjdene!

Gör det till fridens arfvedel: gif frid af höj-

dene! Frid vare öfver detta hus! Amen.
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II.

Till en Kyrko-iiivij^iiiiig. ^

J\ar Salonio hade byggt templet och skulle

viga det Herranom, då lyfte han sina händer

mot himlen och bad till Gudi: Vänd dig till

din tjenares hön och till hans begär, Herre min

Gud; så att du hörer det lof och den hön, som din

tjenare gör för dig i dag: att dina ögon måga stå

öppna öfver detta hus natt och dag. Äfven vi,

kristelige åhörare, hafva här ett nybyggdt tem-

pel att helga Herranom, Väl är det ringa emot

Salomos, liksom vi sjelfve mot den kunglige

vise: dock är det ämnadt till den Högstes

dyrkan, och en renare, en högre lära skall

predikas här än den som hördes i Jerusalem.

Med tillförsigt anförtro vi derföre detta hus

åt den Högstes vård; vi nedkalla hans välsig-

nelse deröfver. Ty livad kan vara eder dyr-

barare, kristelige åhörare, än dessa murar, upp-

förda af edert fromma nit till den Högstes

dyrkan, dessa hvalf, der hans ära skall gen-

ljuda för er och edra efterkommande i århun-

* I Skatelöf, Midsommardagen 1825.
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cl raden? Det kan icke vara er likgiltigt, att

den Högste omhägnar med sin nåd en b^^ggnail,

som är uppförd till hans d^^rkan. Och den

dagen, då den b3^ggnaden inviges och helgas

till Guds tjenst, den bör vara er alla en gläd-

jefuU, en högtidlig dag. Sen er omkring: mid-

sommaren är kommen med sin fägring, jorden

grönskar af hopp, och i de fulUöfvade träden

sjunga fåglarna om Guds ära. Och midt i

sommarens prakt står er n3'^a kyrka, glad och

rymlig och ljus, en Guds boning, ett fri-

dens bönehus, färdigt att invigas till sin be-

stämmelse. Men rundtomkring altaret stå det

eviga ordets tjenare, med sinnen Ij^fta emot

höjden, och med bibelspråk på sina läppar.

Detta är den dagen ^ som Herren gör: låtom oss

på honom fröjdas och glädjas. Låtom oss bedja

med Salomo: Vänd dig t til din tjenares hön och

till hans begär, Herre min Gud; så att du härer det

lof och den bön, som din tjenare gör för dig i dag:

att dina ögon måga stå öppna öfver detta hus natt

och dag. *

Gud vårdar sin kyrka; detta lär oss både

Bibeln och förnuftet. Hans ögon stå natt och

dag öppna öfver sitt hus. Men hvar är Guds

hus? Så säger Herren hos Esaias: himmelen är

min stol, och jorden är min fotapall ; hvad är det då

för ett hus, som J mig bygga viljen? Eller hvar är

* Första Kon. bok. 8: 28, 29.



231

det rummet, der jag hvila skall? Och på etl

annat ställe säger Salomo: himmelen och alla him-

lars himlar hunna icke begripa dig; huru skulle då

detta huset göra det, so7n jag byggt Jiafver? Nej,

det är ett större, ett oändligt hus, der vi må-

ste tänka oss den oändlige. I hvar och en af

dess mångfaldiga salar har han hvälft himmelen

till tak, han har ställt en sol till väggur, och

när natten kommer, hänger han ut månen till

lampa. Vi kalla det huset för verlden eller

skapelsen: en stor, en höghvälfd moderkyrka,

der en evig gudstjenst firas. Ty ifrån den

högsta engeln, som står närmast hans thron,

ner till fågeln, som qvittrar på sin gren, pri-

sar honom allt lefvande. Men huru stor den

kyrkan är, så vårdar han henne dock faderligt,

huru vidsträckt verlden är, så bär han den

dock vid sitt hjerta. Det stora som det lilla,

det höga som det låga, omfattar han med sam-

ma omvårdnad ,• ty för honom är intet stort

eller ringa, intet är högt eller lågt för den

allrahögste. Derföre skrifver han stjernorna sin

ban, men han kläder tillika marken med liljor
5

han skickar ut sina stormväder och jagar verlds-

hafvet öfver dess brädder, men tillika krusar

han källan med ett sakta väder, och vaggar

blommorna, och svalkar den trötta vandrings-

mannen. Ty synnerligast låter han sig vårda om

menniskan, derföre att hon från början var hans

afbild, derföre att den bildeji ännu ej är fullt
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föidunkl.id, deiföre att hennes förstånd kan

ana hans vishet, hennes hjerta kan känna hans

kärlek. Det sista, som framgick ur hans ska-

parhänder, var menniskan, med ögat som for-

skar mot himmeln, med anden som längtar

dit tillbaka. Henne leder han, henne uppfo-

strar han, henne hägnar han framför allt lef-

vande. Det bör vara oss en tröst, att den

allsmäktige, som stj^rer de himmelska härska-

rorna, han försmår ej heller att styra våra

obetydliga öden: ett krossadt hjerta är för

honom äfven så vigtigt som en krossad jord,

ett slocknadt hopp fäster hans uppmärksamhet

äfven så mycket som en slocknad sol. Sanner-

ligen, det bor en fader i höjden, som vakar

öfver oss alla; det fins ett öra i molnen, som

lyssnar till vår klagan; det klappar ett hjerta

ofvan stjernorna, som förbarmar sig öfver oss.

Vore det icke så, vore vi alla som hittebarn

utkastade i tiden, vore vår bestämmelse ingen

annan än den att irra omkring utan ledning

i lifvet, för att plägas och dö, vore vår glädje

icke bättre än djurens, vore vårt yttersta hopp

intet annat än en säker förrutnelse: O hvem
ville icke då säga till bergen: faller öfver oss,

och till afgrunden: skyl oss; hvem ville ej då

genast lägga sig ned i sin graf och suckande

fråga, h vårföre han blifvit till? Men så är det

icke, så kan det icke vara. Edra hufvudliår äro

all
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all räknade, säger den store läraren. Det gifves

en Gud, som har skapat och upprätthaller oss,

han styrker oss, han hjelper oss ock, han håller

oss vid makt genom siii rät tfärdighets högra hand.

I honom lefve vi, röras och hafve vår varelse.

Han öfvergifver oss icke, han vakar öfver oss,

som en moder vakar öfver sitt slumrande barn,

han leder oss, som en vän leder den blinde

vännen.

Vår Gud är oss en väldig borg,

Han är vårt vapen trygga;

På honom, i all nöd och sorg,

Vårt hopp vi vilje bygga.

Vi behöfve derföre hvarken att frukta el-

ler klaga, såsom de der intet hopp hnfva; ty

så länge jordens grundvalar stå och himmelen

är spänd derutöfver, så länge står äfven den

sanningen fast, att Gud ser oss, och icke för-

gäter sitt skapade verk, utan tänker på den

rättfärdige, och styrker den lidande, och upp-

friskar hans hopp, och håller räkning med hans

tårar.

Den korta stund, jag vandrar här,

Hvad fruktar jag och klagar?

Han, som den gode herden är,

Han mina steg ledsagar.

Han, som gaf lifvet för sin hjord,

An med sin anda och sitt ord

Ar när oss alla dagar.

15
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Således — Gud vårdar meiiskligheten. Men
hvad är mensklighelen? Löfven falla af om
hösten, och det ena slägtet gar bort efter det

andra. Hvad som utgör menniskoslägtet i dag

är, till en stor del, icke mera till i morgon.

Vi äro alla födda för grafven , och ingen sol

går upp, som icke skiner på ett nyligen sam-

ladt menniskostoft. Hvad är det beståndande

i denna ständiga omvexling? Icke är det den

enskilta menniskan, ännu mindre hennes jor-

diska del. Det enda beståndande är anden,

fattad såsom ett helt och evigt fortgående: det

är mensklighetens själ, som aldrig dör. Men-

niskoanden är Guds lärjunge. Honom uppfo-

strar han, men i stort j hvad som icke hinnes

med hos den ena, det fortsattes hos den andra,

tilldess en gång fullkomligheten är hunnen.

Menniskolifvet är en stor uppfostringsanstalt,

och läromästaren bor i himlen. Men tusen år

äro för honom såsom en dag, lärostunderna äro

århundraden. Till tvenne stora ändamål är

denna uppfostran riktad. Det ena är förstån-

dets upplysning och sanningens kunskap 5 och

hvem kan neka, alt meiniiskoslägtet i detta

afseende ständigt framskrider? Kunskapen går

i arf från slägte till slägte, och hvar och en

lägger sin skärf till det ärfda. Huru mycket

veta vi icke nu, mera än våra fäder: huru

mången sanning, obekant för dem, ligger icke

nu i dagen för alla! Men kunskapens träd är
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på gotlt och ond t, och visheten allena Lär blott

onyttiga frukter, Sodonis-äpplen med lysande

yta, men innanmätet är förbrändt till aska.

Derföre, det andra och vigtigare ändamålet

med menniskoslägtets uppfostran, det är viljans

förbättring. Hvad rätt är, det skall du göra,

icke af fruktan, men med lust, du skall rensa

slagget ur ditt hjerta, du skall vilja hvad den

himmelske Fadren vill, eller, som Bibeln ut-

trycker det: du skall älska Gud öfver allting.

Ty kärleken är summan både af lagen och

Evangelium: den mig älska?', han varder hållande

min bud, säger Herren. En sådan renad, för-

bättrad, helgad vilja åsyftar Gud hos menni-

skan^ för det ändamålet har han utgifvit sm enda

son, på det att hvar och en, som tror på honom,

skall icke förgås, utan få evinnerligt lif; det är

uppenbarelsens, det är försoningens, det är

verldsstyrelsens yttersta syfte. Alltså , till san-

ning och dygd eller, som man äfven kan kalla

det, till vishet och kärlek, till förstånd och

tro, vill Gud uppfostra sitt menniskoslägte.

Men denna uppfostran måste ha en synlig bild

på jorden, en spegel af Guds tankar j och detta

är den kristeliga kyrkan, det är bandet i an-

dans verld, det är helgamanna samfund. Hvad
som är högst och bäst i menskligheten, det

föreställes alltså genom kyrkan. Ty hvad är

högre än det eviga ljuset, hvad är bättre än

kärlek och tro? Utgöra icke dessa den egentliga
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menskligheten , det, h varigenom vi förnämligast

skilja oss från djuren? Äro icke dessa den egent-

liga kärnan, det evigt beståndande, då allt det

andra är skal, är tillfällighet, är vacklande

omvexling? Kyrkan är derföre på en gång

mensklighetens hufvud och hjerta, eller rättare,

hon är menskligheten sjelf, fattad i sitt högsta

och renaste begrepp. Och när vi derföre säga,

att Gud vårdar sin kyrka, då säga vi äfven

med detsamma, att han vårdar sitt mennisko-

slägtej när vi tänka på vår upplysning, vår

helgelse, då tänka vi äfven med detsamma på

den stora, den eviga sabbaten, hvars förblek-

nade bilder, med hvarje vecka, komma och

gå öfver jorden.

Men huru vårdar Gud sin kyrka? Hvad

medel använder han till dess upprätthållande,

till dess utspridande, till dess seger? Det för-

sta medlet är ordet, som var i begynnelsen

och varar till ändan. Se, flera tusende år ha

förgått, mången djuptäukt lära har blomstrat

upp och försvunnit, mången blind och osalig

tro har blifvit predikad med eld och svärd;

men hon var död från början och derföre är

hon längesedan död i minnet. Men Guds ord

varar evinnerliga, icke genom ett underverk,

som man onödigtvis åberopar, utan genom sin

egen inre sanning, sitt eget inre lif Det ordet

bär sig sjelft, liksom jorden bär sig sjelf i den

ändlösa rymden; det är Guds ord, just der-
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före atl det tillika är den ädlaste, den renaste

mensklighetens ord, det är ett uppenbarad t ord,

just derföre att det tillika är det högsta för-

nuftets. Ty uppenbarelsen är Guds förnuft

5

men det menskliga förnuftet är ju en stråle

af hans, är ljus af hans ljus, fastän brutet i

skyarna, fastän orcnadt i gruset, fastän mång-

färgadt af de omgifvande dunsternaj dess vä-

sende är likväl ursprungligen detsamma. Der-

före kan det också aldrig gifvas någon verklig

strid mellan uppenbarelsen och förnuftet, lika-

så litet som det gifves någon strid mellan

barnets enkla pråk och den utbildade talarens.

Men är det uppenbarade ordet ingenting annat

än ett högre, ett klarnadt förnuft, så följer

deraf, att det måste bestå så länge som för-

nuftet, så länge som menniskoslägtet varar. Helf-

vetets portar skola ej varda det öfvermäktiga , heter

det med rätta, ty helfvetet är det Onda, är

mörker, är oförstånd. — Således, genom ordet

vårdar Gud sin kyrka, och ordet upprätthåller

sig sjelft af egna krafter. Men på samma sätt

har det äfven blifvit utspridt, och utsprides

ännu dagligen. J hafven ju alla hört, huru

Herrans ord, helst i våra dagar, flyger öfver

hafvet, och slår ned på öar, som nyligen voro

obekanta, bland hedningar, som nyss gingo till

de stumma afgudar? J hafven ju hört, huru

Kristi Evangelium vandrar fredligt genom öde-

markerna till jordens ändar, vid solens portar
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och vid aftonroclnadens säng 5 J hafven ju liört,

huru det bygger sig hyddor midt ibland vil-

darna, som med undran, med kärlek, med
tro, herbergera den himmelska gästen? Guds

ord talar snart alla verldens tungomål, det

bor rikeliga både i norr och söder, den stora

kyrkan omfattar snart all land; det folket, som

i mörkret vandrar, ser ett stort ljus, och öfver

dem, som bo i mörko lande, skin det klarliga; det

skall snart varda en hjord och en herde. Men

icke utsprides Kristendomen nu , såsom fordom-

dags, med våld; Petrus har blifvit visare och

stuckit sitt svärd i skidan; allt krig med stm^m

och blodig klädnad är förvist ifrån tron, den

går hvitklädd, som invånarne i det nya Jeru-

salem; fridens lära kommer med frid, det sväf-

var en dufva öfver hennes hufvud liksom for-

domdags öfver Jordan, hennes hand är utsträckt

till försoning, och öfvertygelsen sitter på hen-

nes läppar. När hon en gång öfvertygat alla,

när alla jordens barn med gemensamma röster

bekänna en gemensam tro, och bedja till en

gemensam Fader, då skall det visa sig, bättre

än nu, hvad en helig, allmännelig kyrka är,

hur den bildar, hur den uppfostrar, hur deii

förädlar menskligheten, då skall det visa sig

huru Gud vårdar sin kyrka genom ordet.

Ett annat medel, hvarigenom Gud vårdar

sin kyrka, är läroembetet. I hufvudsaken för-

klarar sig väl det eviga ordet sjelft; ty det är
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egentligen förklaringsgrunden för allt annat, det

är hufvudnjckeln till alla kunskapens dörrar;

det anslås ingen känsla i menniskobröst, h var-

till ej grundtonen ligger förvarad i de heliga

skrifterna. Derföre är ett rent och fromt sinne

den oumbärligaste, stundom äfven den bäste,

bibeltolkaren. Men i det enskilta förekommer

dock mycket, som kan vara mörkt och otydligt

för den okunnige. Detta måste läraren förklara

och upplysa. Derföre måste han äga en mängd

svårförvärfvade kunskaper, och som gerna, om
de rätt och grundligt skola fattas, fordra en

hel menniskoålder. I synnerhet muste han

känna de gamla språken, som äro uppenbarel-

sens modersmål; och icke dessa allena, utan

äfven flera andra, på hvilka forntidens vishet

och samtidens bildning uttryckt sig. Ty väl

bör den andeliga kunskapen vara honom det

förnämsta, väl är kyrkan en andelig bildnings-

anstalt, och Guds ord bör gälla mera än men-

niskors; men kyrkan är äfven väl en inrättning,

som hörer till staten, hon är statens andeliga

grund, genom osynliga band är hon förenad

med honom. Derföre får den så kallade verlds-

liga visheten icke heller försummas; kyrkan

bör vara allmännelig och omfatta det hela af

mensklig odling; större delen af menigheten

får ingen annan undervisning, hvarken för det

andliga eller det lekamliga, än den läraren

meddelar. Derföre bör han vara allt i allom
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för sina åhörare, han bör styra sin församling,

som patriarkerna fordom stvrde sitt hus, han

bör vara en myndig man, en konung i den

krets, som hörer till hans kyrka. Han bör

känna, icke blott Guds lag, utan äfven menni-

skors, han bör känna menniskor i allmänhet,

just derföre att han förkunnar Gud 5 mennisko-

lifvet med allt sitt vetande, med h varje sin

känsla, bör ligga som en uppslagen bok för

honom. Dock — hvad är lärdomen allena, om
den icke är understödd af det bästa, af ett

sjelfständigt sinne och en fördomsfri blick?

Läsrummet är ingalunda lärarens uteslutande

boning, han måste ut och bada sig i tidens

ström, han måste vara hemmastadd i det all-

männa lefvernet, hans blick måste väl vara

riktad emot himmelen, men han får ej heller

glömma jorden, der han bor, att han icke må
stöta sin fot emot stenen, Äro också hans

ögon skumma, derföre att han förmycket, för

ifrigt, fästat dem på de heliga skrifterna, på

Gudomlighetens runor 5 hans inre syn måste

vara klar och skarp såsom lodjurets, han måste

i allt stå på sin egen grund, trygg i sin styrka,

obekymrad om dagens hugskott, om det vack-

lande omdömets nycker. Och likväl — med
blotta kunskapen , med blotta sinnets ljus, är

den kristlige läraren knappast halffärdig. Hjer-

tat är det, som gör läraren, liksom mannen i

allmänhet; der är roten för allt menskligt vär-
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de. Der skall det bo eii fromhet, som är Kri-

stendomens sammandrag, ett nit, som aldrig

slocknar, ett tålamod, som aldrig tröttnar, en

sinnesstyrka, som är det Storas moder, men

tillika en barnslig oskuld, som är värd mera

än visdomen, en tillförsigt till Gud, som aldrig

sviker, derföre att hon aldrig svigtar, ett hopp

så rikt, så oändligt som evigheten, dit det

syftar. Öppen som ett barn, fast som en man,

och vis som en gubbe — detta är, i tre ord,

den rätte, den trogne, den kristlige lärarens

beskrifning.

Sådan bör läraren vara. Då först är han

ett medel i Guds hand att vårda dess kyrka.

Men hvar finna vi en sådan? Behöfver jag att

fråga det i dag, behöfver jag att derom fråga

eder, J invånare af dessa församlingar? Kännen

J icke tilläfventyrs igen den bild, jag målat,

finnen J ej den bilden träffad, sen J icke man-

nen liuru han står midt ibland eder? Jag märker

det väl, edra ögon, liksom mina, söka ibland

mängden er själasörjare, som snart i tjugu år

ledt eder på lifsens väg; de söka honom,

och hvila med glädje, med vördnad , med tack-

samhet vid den funna. * Stig derföre fram,

* Kontraktsprosten, Doktor C. M. AgreU, berömd Ori-

entalist (jfr. E. Tegnérs samlade skrifter j andra ban-

det, sid. 81). Han hade, året förut, innehaft tredje

rummet på samma Biskops-förslag, der talaren innehaft

det första.
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du trogne herde, du gudomlighetens härold, du
grånade lärare för denna kristliga menighet:

stig fram och stå till rätta för din egen ära.

Se dig omkring! Hvart du ser inom dessa mu-
rar, skådar du din förtjenst, du står här midt

i ditt fulländade verk, du står här med högre

anspråk än jag, som i dag endast inviger och

helgar hvad du grundat och fullbordat. Dock,

det är icke endast i detta afseende, som du

äger ett företräde. Äfven i ett annat, i ett

vigtigare, vet jag väl, att du kunnat innehafva

den plats, jag nu innehar, och att du kunnat

värdigare bekläda den. Men — du var visare

än jag. Du visste väl — hvad jag ej heller

glömde — att det icke är så lätt, som kanske

mången tror, att intaga den plats, som Wall-
QVisT fyllde med sitt snille, och Mörxer med
sin rättfärdighet. Du visste väl, att korset är

en börda, äfven om det är smiddt af guld,

att det hänvisar på försakelse och uppoffringar,

att det medför dagar fulla af bekymmer och

nätter utan sömn. Du visste väl, att den bör-

dan icke är så lätt, när man nemligen vill

bära den utan vanheder, bära den så, att man
kan ansvara inför Gud och sitt samvete, inför

konung och folk, inför samtid och efterverld.

Du var visare än jag; och derför qvarblef du i

ditt lugn, du frodas i din skugga, aktad på

en lägre plats, och förtjent af en högre. Jag

ångrar icke hvad som skett, men jag lyckönskar
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dig till din vishet. INjut länge dess frukter,

låt församlingen njuta dem med dig, upplys

henne med din kunskap, vägled henne med
ditt efterdöme, föd min får, och led dem till

de brunnar, som vatten gifva. Var länge ännu

en föresyn för dina yngre bröder i embetet,

låt dem se på dig hur man vinner ett berömdt

namn och tillika ett älskadt, stå ännu länge

som en ledstjerna för många. Och när den

stjernan går neder, måtte hon slockna gladt i

de eviga vågorna, måtte hon uppgå på nytt i

fröjd, och skina klarare på en skönare, på en

renare himmel

!

Och sålunda, kristlige åhörare, har jag i

korthet genomfört min betraktelse för dagen.

J hafven förnummit, huru Gud vårdar menni-

skoslägtet och, med detsamma, sin kyrka, h vil-

ken föreställer det bästa derutaf och är dess

andliga förebild. J hafven förnummit, huru

vårdningsmedlen äro ordet och läraren, det

eviga ordet nemligen och den trogne läraren.

Här är väl egentligen frågan om den kristna,

den stora, den allmänneliga kyrkan. Er egen

är väl endast en ringa del derutaf, ett utbygge

på mensklighetens höga tempelbyggnad. Men
hvad som gäller om det hela, det gäller äfven

om den ringaste af delarna, och J kunnen der-

före med trj^gghet anförtro i den Högstes vård

det hus, som J här upprest till hans ära. Det

huset står under ett mäktigt värn, det är ett
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fridens huSj jag lyser Guds frid derutöfver.

Men livad betyder friden öfver de kalla, öfver

de kalkade murarna? Måtte jag äfven kunna lysa

Guds frid öfver alla de tusende hjertan, som

här skola söka tröst och vederqvickelse ! Den

Högstes beskydd, den Högstes välsignelse vare

öfver dem alla! — Derute ser jag att J tillreden

dödens sängar, J gräfven om jorden för att utså

i förgänglighet hvad som skall uppstå i oför-

gänglighet. Der skolen J och alla edra söner en

gång hvila, der sammanstöta alla lifvets vägar,

der är det slutliga herberget för oss alla. Lycka

en gång på den långa, på den yttersta resan;

sofven lugnt i de tysta kamrarna, som ännu ej

äro färdiga, gläden er, att de ligga så nära det

hus, dej' odödlighet, der uppståndelse predikas!

— Vänd dig till din tjenares hön och till hans be-

gär, Herre min Gud! låt dina ögon stå öppna öfver

detta hus natt och dag. Gör det till hoppets

linda: gif hopp af höjdene ! Gör det till ljusets

skattkammare: gif ljus af höjdene! Gör det till

salighetens vagga: gif salighet af höjdene! Herre,

hör det lof och den bön, som din tjenare gör för

dig i dag! Amen.
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III.

Tid eii Hyrko-iiaTigiiin^. *

Arbeter på Guds hus, att det må byggas på sitt

rum. Så hette det fordomdags hos Israeliterna,

då de återvände ifrån sin landsflykt och funno

sitt Zion öde, helgedomen oskärad och templet

brutet och förstördt. Äfven J, mine åhörare,

hafven sett ert tempel förstördt, icke af jordisk,

men af himmelens eld, hvilken antände det,

liksom offret fordomdags antändes på Abels

altare. Tre år äro förflutna, sedan grundstenen

lades till denna byggnad, som nu växt opp ur

askan af den gamla, och står fuUfärdig i dag,

skönare, rymligare, ljusare, än den förra. Den

står äfven, i det närmaste, på samma ställe

som den, och med foten i edra fiiders grafvar.

Betraktar man alltså endast det yttre, så är

tempelbyggnaden fulländad: J hafven flitigt ar-

betat JM Guds hus, och det synes äfven vara

byggdt på sitt rum. Men de anförda orden

kunna äfven antaga en inre, en andelig, en

djupare betydelse. Jag frågar eder med Aposte-

* I Malmbäck, den 29 Nov. 1828.
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leu: Veten J icke, alt J sjelfve aren Guds tempel,

och att Guds ande bor i eder. Den yttre, deii

synbara kyrkan hon är ju i allmänhet blott

en sinnebild, en skugga af den rätta, den helga,

allmänneliga, kristna kyrkan, och dcnjia är ännu

ingenstädes fulländad, den kyrkobyggnaden må-
ste fortgå genom århundraden, genom årtusen-

den, till dagarnas ända. Derföre förmanar jag

eder ännu: arheter på Guds hus, att det må
byggas på sitt rum. *

Att i denna mening arbeta på Guds hus,

kan icke betyda annat än att, i sin mån, be-

fordra Guds afsigter med menniskoslägtet i all-

mänhet, och synnerligast de afsigter, för h vilka

han stiftat sin kyrka. H vilka dessa afsigter

äro, derom kunne vi ej vara villrådiga. Men
ingen utaf er, m. åh. ingen må anse sig för

ringa att kunna bidraga till Guds ändamål,

till mensklighetens, till Kristendomens syfte.

J kunnen alla, hvar och en i sin stad, bidraga

med sin skärf, med sitt sandkorn, till bygg-

naden af det stora templet, som omfattar mensk-

ligheten, det templet, hvars hvalf är som him-

lahvalfvet, hvars tornspiror räcka öfver stjer-

norna, det stora, det himmelsvida templet,

hvars grundval är lagd, icke i de dödas graf-

var, utan i hvarje lefvande och förädladt men-

niskohjertaj det templet, hvars altartatla är,

* Esra bok, 6: 7.
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icke ett måladt bräde, utan de eviga lagtaflorna

i vårt bröst, som äro äldre än Sinais; det

templet, hvars öfversteprest är, icke ett van-

ligt menniskobarn, utan Jesus Kristus, som var

Guds enfödde son, emedan Gud, som uppen-

barar sig öfverallt, uppenbarade sig klarast hos

honom; som var verldens försonare, emedan

han försonat, icke Gud med menniskan, utan

menniskan med Gudi; som befriat oss ifrån

syndens herravälde, derigenom att han i sin

egen lefnad visat oss helighetens väg; som är

allas vår frälsare genom sin lära, den han be-

kräftat genom sin död. Till byggnaden af det

templet är det som jag i dag förmanar eder;

i denna mening är det som jag främst beder

eder att arbeta på Guds hus.

Men — äfven om det synliga templet he-

ter det: arheter på Guds hus, att det må byggas

pä sitt rum. Det är icke byggdt på sitt rum,,

när det besökes lättsinnigt och utan andakt.

Besinnen, att detta är ett heligt rwn. Inunder

er och riindtomkring är jorden vigd: det är

dödens åkerland , der utsädet till evinnerligt

lif är nermylladt och ligger slumrande och vän-

tar på uppståndelsen; men de döda äro edra

fäder, edra fäders fäder, väl äfven edra vänner

och barn, och deras andar titta osynliga in

genom fönstren, in i edra hjertan. Och upp-

öfver er är himmelen, der den eviga barm-

hertigheteii bor, men också den eviga rättvisan.
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som icke låter gäcka sigj himmelen, der icke

blott solen och de milda stjeriiorna ha sin gång,

utan äfven åskan åker på sin dundrande vagn,

den åskan, som störtade ert fordna tempel och

lät höra sin hotande stämma, när grundstenen

lades till det nya. Sannerligen, stället är all-

varligt och heligt 5 ett menskligt sinne bör här

lägga af all Härd, och ikläda sig sin högtids-

drägt, innan det stiger in öfver tröskeln j de

lösa, de kringsväfvande tankarna böra här samla

sig och stadgas, och andakten böja sitt knä

och sitt hufvud, ty det Gudomliga är nära.

Den, som icke sålunda kan stiga hitin, han

gör bättre, att han stadnar utanför. Ty de

verldsliga tankarna höra icke hit: han kan finna

spelrum nog för dem annorstädes. Kommen
derföre icke hit för att fördrifva en sysslolös

stund 5 ty hvad har Gud att göra med er syss-

lolöshet: hans tempel är icke byggdt för att

deri uppföra ett skådespel. Kommen icke heller

hit för att följa en gammal vana 5 ty sker det

blott af vana, så är det en ovana, det är ett

gäckeri med helgedomen, och den, som bor

derinne, är väl en barmhertig fader, men äf-

ven en sträng hämnare. Utan kommen hitin

för att förnimma sanningens ord, för att stär-

kas i tron, för att upplyftas i hoppet, för att

värmas i kärleken: tron, kärleken och hoppet,

dessa tre, men störst af dem är kärleken.

Arheter
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Arbeter på Guds lius , att det ma byggas på

sitt rum. Men del är icke hyggdt på sitt rum,

när eii falsk, cii skryiiitaktig guJaktighet in-

tränger sig der, sådan som vi nu finna den
mångenstädes. Det vaidiga kännetecknet på en

sådan gndaktighet är ett sorgligt utseende, ett

hängande liufvud, en bitter ofördragsamhet mot
livar och en, som tänker olika, elt skenheligt

undvikande af lifvets oskyldiga glädje. Men
är icke Evangelium ett gladt budskap, äro icke

glädje och förnöjsandiet den rätta gudaktighe-

tens vinning? Dan, som rätt fruktar Gud, han

afsöndiar sig icke från menniskor, han lefver

midt ibland dem, haii hjelper hvar han kan,

och der han icke kan hjelpa, der hugnar han

åtminstone med sitt deltagande, han glades med
de ghula och sörjer med de bedröfvade, han

sjelf gör sin gerning med fröjd och icke med suo-

han. Detta är den rätta gudaktigheten, h var-

till J kallade aren. Men den falska, den grubb-

lande, den tungsinta, den missförstår Kristen-

domens milda och tröstefulla anda, den förbit-

trar onödigtvis lifvet, den förmörkar ljuset i

den llögstes tempel. Måtte den aldrig intränga

inom dessa murar, der icke svafvel och eld

skall predikas, men frid och försoning och

evinnerligt hopp.

Arbeter på Guds hus, att det må byggas på
sitt rum. Men det är icke byggdt på sitt rum,

16
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så länge den lio, som der förkuiiiias, icke visar

sig verksam i gerning. J hafven med rätta

lärt, att tron är grunden för er salighet. Men
icke är det en tro, som består endast i en död

öfvertjgelse om vissa sanningar, huru osvikliga

de än må vara Utan det måste vara en tro,

som har något inflytande på ert lefverne, en

tro, som verkar någon rening i ert hjerta,

någon förbättring i er vilja. Uti edra tro lå-

ten fnnas dygd, säger Apostelen. Ty den för-

utan är eder tro en dårskap, hon är som J

villen tänka er solen utan värma, eller våren

utan blommor. J kunnen icke tro utan om-

\ändelse, liksom J icke kunnen omvända er

utan att tro. Det ena följer af det andra,

liksom dagen följer af ljuset. Den, som förli-

tar sig på en död tro utan lefvernets förbät-

tring, han är lik den, som ville vägleda sig i

mörkret derigenom att han tror på solen. Så

lärer icke Kristendomen, och om någon säger er

något dylikt, så lyssnen icke till honom: han är

blind både för det naturliga och det uppenba-

rade ljuset. Derföre vinnlägger eder att med er

lefnad visa, att er tro är sanuj ty endast der-

igenom kan hon blifva en tro till syndernas

förlåtelse och till evinnerlig salighet. Endast

i den meningen förkunnas hon på detta hel-

gade rum, detta är betydelsen af trons jiredi-

kan. Verkar den predikan som hon bör ibland

eder, ligger bekännelsen icke blott på läpparna
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utan i hjerLat, framträder hon derutur i sakt-

mod, i fördragsamliet, i kärlek, i kristelig ger-

ning: då är detta Guds hus icke fåfängt upp-

fördt, då är det hijggdt på sitl rum.

På detta sätt, kristelige åhörare, återstår

ännu mycket att arbeta pä, det Jesu Kristi

kyrka måtte i eder uppbyggd varda. J masten,

enligt Apostelns uttryck, såsom lefvande stenar

uppbygga eder till ett andeligt hus. Men detta är

ett arbete för lifstiden, och icke blott för eder

lifstid, utan äfven för edra efterkommandes,

så länge som dessa skogar bebos af ett kriste-

ligt slägte, så länge en kristen kyrka slår på
dessa höjder. I denna mening inviger jag dig,

du nybyggda Herrans tempel, till detta ändamål

helgar jag er, J murar! Måtten J skåda, nu

och alltid, huru inom er den inre, den oför-

vanskliga kyrkan uppbygges, der Jesus Kristus

öfverste hörnestenen är, på hvilken hela byggningen

tillhopafogad växer till ett heligt tempel i Herra-

nom, Gudi till ett hemman, genom andan. Och

efter templet står midt på kyrkogården, efter

det står som en evighetens tim visare midt ibland

grafvarna, måtte den timvisaren osvikligen för-

kunna livad tiden lider, måtte det vara blott

ett enda, ett lätt steg ifrån kyrkans frid till

evighetens, måtte mången from själ utanför

dessa murar finna salighetens hvila. J dödens

hvilokamrar, J salighetens vaggor derutanför!

Gifven lugn åt mången trölt vandrare i er
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tysta boning, gifven hopp åt mången, som

ännu går på edra förvissnade täcken, och väl

skulle önska att få slumra derunder! Du graf-

varnas och uppståndelsens Gud, du dödens och

lifvets Herre I Skydda det tempel, som här

helgas till din ära. Amen,
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IV.

Titi eu Kyrko-iiiTi^uiu^. *

JLjofvad vare den, so?n kommer i Herrans namn;

vi välsigne eder, som af Herrans hus aren. **

Sålunda l_ycla orden hos David i den lofsång,

som de gamle med rätla kallade för hans gyl-

lene Halleluja. Denna sång är egentligen en

segersång af en konung, som genom Herrans

bistånd öfvervunnit sina hedniska (iender. I

djupa, högtidliga toner prisar han deri deii

Eviges mildhet, som upphöjt sin högra hand

och nedlagt aih» hans ovänner. Många århun-

draden förfiöto sedermera j men i tidernas full-

bordan kom Jesus Kristus, Davids son, och

besegrade, eller lärde oss att besegra, den farli-

gaste fienden, den gamle hedningen i vårt eget

bjerta, icke med vapen och örlog, utan med
öfvertygelsens makt, med sin milda lära, med
sin heliga föresyn. ]När han dä för sista gån-

gen tågade in i Jerusalem för att med sin

uppofiVande och oskyldiga död besegla sin gu-

* I Wirestad, den 15 Aiig. 1830.

** Ps. 118: :26.
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domliga lära och kröna sin gudomliga lefnad

:

då strömmade folket honom till mötes, och

helsade honom med detta utrop, hämtadt från

den segrande, den konungslige sångaren: Väl-

signad vare han, som kommer i Herrans namn!*

Kristelige åhörare! Jag står här inunder

en tatla, som väl föreställer ett annat uppträde

ur den store gudasonens lefnad, men hvari

man dock lälteligen kan igenkänna den, som

kommer i Herrans namn. Det är Kristus, som

lärer i templet. Den berömde konstnärn,**

som målat taQan, var född ibland er, och J

kunnen vara stolta deraf. Ehuru han ej var

annat än en ringa landtman, är dock all landet

fullt af hans ära; ty Gud hade rört honom

med sin anda och förunnat honom deit gåfvan

att i en lefvande bild för ögat framställa det

heliga, och fästa och qvarhålla det förflutna

i förgängliga färger. Betrakten, huru han här

ofvanom mig har aftecknat den gudasände så-

dan som han utan tvifvel mången gång uppen-

barat sig för honom i drömmen, eller i de

stilla, de ensliga stunder, då himmelen stiger

ner i konstnärns hjerta, och evigheten visar

honom sina under. Sen J icke, hur det mensk-

liga är förklaradt i hans anlete, liksom en gång

* Matth. 21: 9.

** Målaren Pehr Hörberg, född i Wirestad d. 31 Jan.

1746.
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deri är mildradt genom innerlig välvilja, ge-

nom öfverseende kärlek, genom menskligt för-

barmande? Så måste den menniskones son se ut,

t hvilken all Gudomens fullhet bodde; så måste

jord och himmel smälta tillsammans i en blick,

på en panna! Jag lyckönskar er att, så ofta J

viljen, kunna betrakta en sådan tafla; ty den

är en målad uppenbarelse, den är en Bibel i

färger, den är tecknad, efter konstnärns vana,

i raska och lefvande drag, icke noggrann i små-

saker, men kraftig och hjertgripande i det hela.

Och folket sedan, som omgifver honom! Der

gifves i den stora mängden intet drag, som ej

är betyd ningsful It, ej ett penselstreck, som ej

har en djup mening. Sen J icke det andeliga

högmodet, den sjellförnöjda inbilskheten, det

trångbröstade tänkesättet, måladt på öfverste-

prestens och fariséernas anleten? Sen J icke,

hur hopp och fiuktan och tillförsigt blanda

sig i de hjelpsökandes, de blindes, de lames,

de vanföres uppsyn? Märken J qvinnan, huru

fromt och stilla och kristeligt hon, i en vrå,

oifrar sin penning, utan att ana, att Gud på

så nära håll ser hennes gerning? Och barnen

sedermera, dem menniskones son hade så kära:

sen J icke, huru de stå vid hans fötter och

blicka opp till oskuldens Herre och beskyddare;

sen J icke, huru deras späda läppar äro öpp-

nade, likasom för att utropa: Hosiaiwa, Davids
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S07i! Välsignad vare han, som kommer i Herrans

namn !

Ja, välsignad vare han, som kommer i Herrans

namn! Men hvem och hvad är det, som kominer

i Herrans namn? Visserligen är här endast och

egentligen fråga om honom, i h vilken alla jordens

slägter skulle välsignade varda. Men det ar ja

äfven dessutom mången annan, det är m^^cket

annat, som mötei- oss i vår Jefnad, hvilket med
rätta kan sägas komma i Herrans namn. När en

upplyst och nitisk lärare undervisar er utan

likgiltighet och nitälskar utan svärmeri för de

himmelska sanningarna, och visar er den rätta

vägen till salighet, med värma och öfvertygelse,

men enkelt och försfandigt, såsom det höfves

en rättskaffens Evangelii hud hä ra re: yälsignad

vare den läraren, ty äfven han kommer i Herrans

namn! När en rättvis domare skipar lag och

rätt utan vald, och heskyddar den oskyldige,

och straffar den hrottslige, utan anseende till

personen, och derigenom upprätthåller ordning

och säkerhet inom ert sandiälle: välsignad vare

den domaren, ty älven han kommer i Herrans

namn! När ,1 sen el t godt eflerdome af red-

lighet, af flit, af nykterhet, af tålamod i olyc-

kan, af ödmjukhet i medgången, af kristelig

försonlighet mot sina fiender, af kristelig kär-

lek till sina hröder: välsignad t vare då det

efterdömet, ty äfven det kommer i Herrans namn,

det är ett sändehud från kärlekens och rätt-
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itircliglieliMis Herre. När allt giir eder väl i

lifvet, och säden trifves och växer rikeligen

pa marken, och välartade barn trifvas och växa

i linset, och stå såsom oljoqvistar omkring ert bord

i blomma, när ro och förnöjsamhet bosätta

sig hos er, så att J läggen er med frid och

vaknen med hoj3p, och allt, hvad lofligt J

företagen er, lyckas och välsignas: välsignad

vare då glädjens dag, ty han kommer i Herrans

namn, han kommer för att påminna er om den

vördnad, den lydnad, elen tacksamhet, J aren

skyldige det Godas gifvare. Men om åter allt

går er emot, om fattigdomen trycker, om sjuk-

domen ntmagrar er, om vedermödan leder er

till sängs och bekymret väcker er, om äfven

de billigaste förhoppningar förrinna som vatten

mellan ed ra händer, och det beklämda hjertat

vill förvissna i ert bröst: — välsignad vare då

äfven sorgens dag, ty ocksä han kommer i Her-

rans namn, han kommer för att pröfva, för alt

styrka, för att luttra er till tålamod och un-

dereifvenhet under Herrans tuktan. Ocii när
o

pröfningen en gång slutar, och det trötta huf-

vudet dignar, och döden, den sista, den vän-

liga befriaren nalkas: välsignad vare han, den

stilla engeln, den tysta saliggöraren; ly, san-

nerligen, äfven han kommer i Herrans namn,

och förer oss alla från sorg och vedermöda in

i vår Faders glädje.
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Och sålunda vare oss då välsignadt allt

hvad som kommer i Herrans namn! Men det

heter vidare i vårt anförda bibelspråk: vi väl-

signe eder, som af Herrans hus aren. Vi stå här

i ett Herrans hus, en rymlig, en ljus och vac-

ker byggnad, ett värdigt minnesmärke af edra

fäders nit och omtanka. Man har sagt mig,

att detta tempel aldrig varit, på gammalt lof-

ligt sätt, helgadt och invigdt till sin bestäm-

melse. Välan då, så vill jag i dag välsigna

huset, jag vill nedkalla den Högstes nåd och

hägn öfver eder, J hittills oinvigda murar!

Måtten J ännu i århundraden skåda huru inom

er den Högstes afsigt med sitt menniskoslägte

befrämjas, till sanningens kunskap, till bät-

tringens frukter, till helgelsens salighet! Måtte

aldrig obotfärdigheten, eller lättsinnigheten, eller

förströelsen, hädanefter våga sig in under edra

hvalf, måtte aldrig vantron och den falska,

den hycklande, den skenheliga gudaktigheten

finna ett stolrum inom ert område. Måtte tron,

som är himmelens dotter, som är lifvets tröst,

som är dödens förhoppning, den rätta, den

gudasända, den kristeliga tron, här väckas, här

tillväxa och förkofras, så att hon går ut häri-

från och tar mandom i lifvet, och uppenbarar

sig, som hon bör, i gerning, och blir själen

i handlingens lemmar. Du trons gifvare, du

församlingens öfverherre, du verldens skapare

och upprätthållare, A.nde, Son och Fader! Låt
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dill sol skina fredligt på templets tinnar, låt

din åska flyga förbi de helgade hvalfven, låt

ditt rike växa från slägte till slägte, församlade

inom dess murar I

Men det är icke blott huset, som jag ville

välsigna: vi vilje äfven välsigna alla dem, som

af Herrans hus äro. H vilka äro de, som med
rätta sägas vara af Herrans hus? Icke är det

alla, som besöka kyrkan och afhöra predikan

och anamma sakramenterna, och i allt det yttre

iakttaga församlingens stadgar. Detta folket, sä-

ger Herren hos profeten, nalkas mig med sin

mun och hedrar mig med sina läppar, men de-

ras hjerta är långt ifrån mig. De, som ver-

keligen äro af Herrans hus, de äro få: de äro

de ulkorade, hvilkas antal öfverallt är ringa.

De frukta Gud, men i andan och sanningen,

de böja knän och hjertan för den Evige, men
icke gå de med hängande hufvuden och med
hycklande åtbörder fram igenom lifvet, de emot-

taga ordet sådant som det predikas dem, rent

och klart, af upplysta, af pröfvade, af lagligen

kallade lärare,- men icke löpa de landet om-

kring efter allehanda lärdomsväder, icke smyga

de sig förbi k^^korna till stulna, äfven i verlds-

1ig lag förbudna, sammankomster, der svärme-

riet sitter som åhörare, och okunnigheten står

och predikar. De frukta Gud, men Herrans

fruktan är för dem vishetens begynnelse, icke

begynnelsen till ofördragsamhet, till oförstånd,
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till aiideligt högmod. — De, som verkeligeu

äro af Herrans hus, de tacka Gud, om han

välsignar deras arbete, deras ödmjukhet växer

med deras rikedom 5 ty de veta väl, att all god

gåfva kommer ofvanefter, och att meiiiiiskan har

intet, som hon ej undfått hafver; men icke brösta

de sig öfver förgängliga håfvor, som den ena

dagen ger och den andra kan borttaga, icke

pösa de af högmod, om Gud tilläfventyrs har

gifvit dem litet mera än de kunna äta upp för

dagen. — De, som verkeligen äro af Herrans

hus, de föda sig redligen i sin anletes svett,

efter det stånd, dit Försynen salt dem, efter

det yrke, som närde deras fäder. Aro de födde

landtmän, då arbeta de åkern, då beskatta de

skogen och sjön, då beta de hjordarna och rikta

sig af deras afkastning, liksom patriarkerna gjor-

de fordomdags; och englarne, fridens, huslig-

hetens, förnöjsamhetens englar, stiga äiniu ner

och besöka deras hyddor, liksom de fordom

besökte A-braham i hans tjäll; men icke öfver-

gifva eller föisumma de sitt naturliga närings-

fång, icke söka de en lättare, men också osä-

krare vinst genom handel och köpenskap, som

lär dem nya behof, lockar dem bort från

deras enkla seder, föranleder till vingleri och,

som oftast, slutar med obeståtid. — De, som

verkligen äro af Herrans hus, de neka sig icke

hvad som hör till lifvets nödtorft, men, om
de ock dit räkna den dryck, som ett hårdt
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luftstreck, ett strängt arbete och en langlig

vana nu mera synes hafva gjort till ett hehof

för folket, icke missbruka de den ändock till

öfverflöd, till svalg och dryckenskap, icke för-

störa de derigenom sin helsa, sitt välstand,

sitt borgerliga anseende, icke dränka de i den

förnuftets ljus, icke erbjuda de tidt och ofta

den vämjeliga synen af Guds beläte, som sjun-

kit ner till kreaturen, icke låta de oss tidt och

ofta se en mensklighet, som är förryckt, för-

nedrad, försoffad. — J invånare af Wirestads

församling! Aren J verkeligen aUa af Herrans

hus, i denna mening taget? Läggen handen på

hjertat och svaren, icke mig, ntan Gud, som

ransakar hjertat och pröfvar njurarna. Är det

ingen ibland er, som vet med sig ett eller

flera af de fel, jag här omtalat? H varhelst en

sådan finnes, och jag fruktar, att det tinnes

mera än en, sannerligen, han är icke ännu

af Herrans hus, om han också ville bosätta sig

inom kyrkomurarna, om han också låge från

morgonen till qväll inför Herrans altare. Öfver

en sådan kan jag icke ännu uttala den välsig-

nelse, som jag så gerna unnade er alla. Dock

— jag kan varna, jag kan formana, jag kan

bedja för honom. Store Gud, barmhertighetens,

rättfärdighetens, vishetens evige fader! Upplys

de förvillade, böj deras hjertan till din fruk-

tan! Lär dem att i tid besinna hvad deras

frid tillhörer, låt dem använda de krafter, du
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dem föiläiial, och styrk dem med din nåd

till bättring och ett nytt lefverne! Var deras

ljus i mörkret, var deras sköld i striden emot

det onda, emot efterdöniet, som förleder, emot

vanan, som lockar, emot begärelsen, som dra-

ger dem! Led dem åter alla på din väg, hvar-

ifrån de äro bortkomne, på den vägen, som

förer till lif och salighet! Samla de förskingrade

omkring dig, på det att det måtte varda en

hjord och en herde, på det att dine tjenare

en gång måtte med glädje få välsigna dem
alla, alla dem, som af ditt hus äro! Amen.
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V.

Tid eii Hyrko-iiiviguiiig. *

Herrans herrlighet kom in uti huset genom den

porten österut: och huset vardt alltsammans ljust

af Herrans herrlighet. När Herren ville visa

profeten Hesekiel grundritningen till det nya

templet, som efter babyloniska fångenskapen

skulle uppföras i Jerusalem , då förde han ho-

nom i andanom på ett högt berg. Och han

såg en man, hvars anlete blänkte som koppar.

Och mannen hade ett mätesnöre i sin hand,

och han utmärkte för honom templet, och dess

murar och hvalf, dess portar och gångar livar

för sig. Och när allt utmätt var, se, då kom
Herrans herrlighet in uti huset genom, den porten

österut; och huset vardt alltsammans ljust af Her-

rans herrlighet.
**

Kr. åh. Äfven här, i ert tempel, är por-

ten österut, och altaret i vester, tvärtemot

det vanliga bruket. Det är berömligt af eder,

att J icke aktat på en allmän fördom, utan

* I Wäckelsång, den 11 Juni 1832.

** Hesek. 43: 4, 5.
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ställt er kyrka så, som oiiiKtäiidighcterna och

bclägeiilieLen fortlrade. Ty hvarföre skulle man

ej kunna dyrka Gud äfven vid ett altare, som

vänder sig åt vester, der solen går ner och

helsar till de obekanta landen, der alla jordens

folkslag tänkt sig de dödas hemvist och evig-

hetens riken? Af solens uppgång allt intill neder-

gången, det vill säga, i öster som i vester,

skall Herrans namn herrligt varda, heter det hos

profeten Malachi. Sannerligen, Herrans herr-

lighet har inga väderstreck, och hon träder in

äfven så gerna genom den östra porten som

genom den vestra.

Men hvad är Herrans herrlighet? Den up-

penbarar sig på mångfaldigt sätt både i den

yttre och inre naturen. Du ser henne i vårens

fägring, du förnimmer henne i åskans dunder.

När tanken forskar efter sanning, och efter san-

ningens eviga källa, som är Gud 5 när känslan

anar hans kärlek, och med hopp och förtroende

knäfaller inför barmhertighetens fader: då ser

du en skymt af Herrans herrlighet, dä känner

du inom dig en fläkt af hans anda. Men vill

dn tänka dig den Högstes herrlighet under en

yttre bild, ett S3'nbart tecken, så kan det ej

vara annat än ljuset. Ljuset var det första,

som Gud skapade: varde ljus och det vardt ljus,

heter det straxt i början af den heliga boken.

Ljus är hans klädnad, som han uppå hafver, sjun-

ger
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ger David: Herren hor uti ett ljus, der ingen till-

komma kan, säger Paulus. I ljuset bor lians

herrlighet, DeiTöre kom den också in genom den

porten österut: och huset vardl alltsaminatis ljust

af Herrans herrlighet.

Templet var alltså en boning fiir ljuset,

och detta måste äfven hvart tempel vara. Men
icke endast för det yttre ljuset, som kommer

in genom den porten österut, som dagligen går

upp med solen,- utan äfven för det inre lju-

set, som kommer ifrån ljusets ursprung och

går upp uti menniskans sinne. Ty h vårföre,

mine åhörare, hafvcn J här med mångårig

möda upprest ett tempel, om icke derföre att

det eviga, det himmelska ljuset skulle hafva

en boning derinne, och derifrån utgjuta sig

öfver edra egna hjertan? Till det yttre ljuset

sträfvar allt, som lif hafver, blomstren för-

blekna och dö, när de ej lifvas af solen 5 för

allt lefvande bor glädjen i dagens sken, men
sorgen sitter i mörker och dödsens skugga. Och

på samma sätt sträfvar tanken till det inre

ljuset, till klarhet och sanning, och det oroliga

hjertat längtar efter den vederqvickelse, som
kommer ofvanefter ifrån ljusets fader. Men
hvarifrån skulle väl det inre ljuset ulgå, om
icke ifrån det tempel, der Herrans ord för-

kunnas, der förståndet får svar på sina frågor,

och hjcrtats dunkla aningar klarna till visshet?

17
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Här skall predikas rätt och sanning: skalle

här icke vara ljus för lifvet? Här skall predikas

odödlighetens hopp mellan grafvarna: skulle här

icke vara ljus för döden? Sannerligen, mörkret

bor rundtomkring, det bor inom oss; men då

vi träda in öfver templets tröskel, då bör det

förskingras, och ur det aldraheligaste bör klar-

het och dag gå oss till mötes, och vara våra

fötters lykta och ett ljus på våra vägar.

Mörkret, sade jag, bor inom oss, och i

templet bör det vara ljus för lifvet. Hvilken,

som vandrar om dagen, heter det hos Johannes,

han stöter sig icke, tij han ser denna verldens ljus;

men den, som vandrar om nattena , han stöter sig,

ty ljuset är icke i honom. Men när jag säger,

att mörkret bor inom oss, sä menar jag inga-

lunda, att menniskan skulle vara blind af na-

turen, att förnuftets ljus endast skulle vara

ett bland verk, som vi borde misstro eller för-

akta för uppenbarelsen. Tvärtom är ju för-

nuftet Guds första och ursprungliga uppenba-

relse: Gud har skrifvit lagen i menniskans hjerta,

säger Paulus: men han har äfveii skrifvit Evan-

gelium der; ty hvar der är kärlek, försonlig-

het, välvilja, der är äfven Evangelium, der

är frid och salighet. Men den skriften i vårt

eget hjerta, den är likväl för de flesta ännu

dunkel och oläslig- Derföre är uppenbarelsen

kommen, icke för att motsäga utan för att

bekräfta, icke för att förjaga utan för att för-
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klara förnuftet. Afsöiulrar du det tillfälliga

och håller dig blott till det väsendtliga, så

trifvas de hegge i broderlig eudrägt tillsam-

mans, de äro som raenniskans begge ögon,

hvilka hjelpa hvarandra att se, de äro som

högra handen och venstra, hvilka hjelpa hvar-

andra att handla. Skillnaden är endast den,

att det uppenbarade ordet ger dig en högre

och säkrare visshet i hvad du förut endast sett

såso77i i en spegel, såsom i ett mörkt tal. Sålunda

lär dig det ordet, utan vank och villa, hvad

du skall tro om Gud och hans egenskaper,

om de skapade tingen ocli ditt eget ursprung;

ty det ordet innehåller menniskoslägtets ur-

kunder, det ställer dig vid dagarnas början,

vid tidens vagga, och undervisar dig i betyd-

ningsfulla bilder huru allt tillgått i begynnel-

sen. Det lärer dig hvad Gud åsyftat med
menniskan, hvad din bestämmelse är på jor-

den, hvad anstalter lian genom årtusenden vid-

tagit för vår upplysning och förbättring. Det

lär dig uppoffringens stora hemlighet, den upp-

offringens, som låter sitt lif för sanning och

rätt, den uppoffringens, hvars frukt växer på

korsets träd och kallas försoning. Det lär dig

hvad du skall göra och låta, hvad du skall

hoppas och förtrösta uppå. Det lär dig rätt-

skaffenhet mot hvar man, ty Herrans ögon se

uppä hvars och ens vägar, och han skådar alla

deras gångar, sjunger Job. Det lär dig kärlek
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mot hvar man 5 ty (/en, som säcjer sig vara

% ljuset, och hatar sin broder, han är ännu i

mörkret, heter det hos Johannes. Det lär dig

ödmjukhet i medgångenj ty Herren hor när dem,

som en förkrossad och ödmjuk ande hafva, lärer

Esaias. Det lär dig tålamod i motgången; ty

tålamodet är eder behof, pä det J magen göra Guds

vilja, och få det som lofvadt är, säger Apostelen.

Det gifves, med ett ord, ingen belägenhet i

lifvet, der icke det ordet varnar och lär, trö-

star och hugsvalar; det glfves ingen glädje, som

det ej adlar, ingen sorg, som det ej lindrar.

Det är lifvets ljus. Måtte det bo i ert tempel,

måtte det härifrån utgå och skina klarliga öfver

er dunkla lefnad; ty Herren är i sitt Jwlga tempel,

och ljusastaken skall icke slockna på altaret.

Men det är icke blott för lifvet , utan äfven

för döden, mot dess mörker och förskräckelse,

som det är ljus i templet. Visserligen är döden

förskräcklig i sig sjelf, och allt lefvande ryser

med skäl för den yttersta fienden. Men rys-

ligast är den likväl för menniskan, som har

så mycket att förlora, hvars ande anar sitt

högre ursprung, hvars hjerta längtar till odöd-

lighet. Det är i sig sjelft rysligt att stå vid

grafven och se ner i det svarta djupet, der

allt tycks vara slut, och lif och kraft och

känsla äro upplösta i förruttnelse. När vi be-

trakta huru tomt och öde det Öga är, som for-

dom afspeglade himmel och jord, huru kallt.
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huru orörligt det hjerta ligger, h vilket fordom

klappade i sorg och glädje, nar vi se hur ma-

skarna bo i det hufvud, soui tänkte sig oänd-

ligheten: — O! då måste väl hvart menskligt

sinne rysa för förgängelsen, hvars vidriga bil-

der följa oss öfverallt, äfven se'n ögat vänd t

sig ifrån dem , då måste vi väl icke blott

tvifla, utan äfven förtvifla om menniskolifvets

yttersta mål och om alla våra förhoppningar

på andra sidan om grafven. Men derföre vilje

vi prisa honom, som grafven icke hålla kunde, ho-

nom, som bragt lif och oförgängligltet i dagen. Är

det icke hans seger öfver döden oc!i mörkret,

som här skall firas? Är det icke hans lära om
evinnerligt lif, som här skall förkunnas? Är

det icke hans ljus, som skall stråla ut från

detta heliga rum och lägga sig som en mor-

gonrodnad öfver de mörka grifterna? Sedan

han helgat våra grifter till hvilokamrar, har allt,

som var mörkt i döden, klarnat upp, hvad

som var förskräckligt, det har blifvit mildradl,

det ödsliga Intet, som förut bodde i grafven,

det har flyttat undan för det egentliga väsendet,

för evinnerlig salighet, skilsmessans tröstlöshet

har flyttat undan för återseendets hopp, döden

har flyttat undan för det eviga lifvet. — Du

död, hvar är din udd? du graf , hvar är din seger?

Döden är uppsvulgen uti segern. Lofvad vare der-

före Gud, som oss segern gifvit hafver genom vår

Herra Jesum Kristum!
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Och sålunda vare då templet en ljusets

boning både för lifvet och döden: huset vare

alltsammans ljust af Herrans herrlighet! — Till

en ljusets boning inviger jag dig, du Herrans

kyrka! I kraft af mitt embete helgar jag er,

J murar, uppförda af jordiska händer, men för

ett högre, för ett himmelskt ändamål. Måtte

ljuset trifvas inom er, icke blott så länge de

lefva, som byggt er, utan äfven för deras söner

och efterkommande i mångfaldiga leder, genom

århundraden, så länge som dessa stenar hålla

tillhopa! Måtte det ljuset aldrig fördunklas här,

hvarken af tidens lättsinnighet, eller af det

sjukliga svärmeri, som merendels är ett barn

af skrj^mtan, förklädd till andakt: »tan måtte

ljuset utgå härifrån, rent och klart, sådant

som det kan och bör uppfattas af andäktiga,

men fördomsfria sinnen! Måtte alla lefvernets

vigtigaste förhållanden här helgas och bekräftas,

många slägten, många tidehvarf igenom! Måtte

här månget oskyldigt barn upptagas i kristna

kyrkans gemenskap, här döpas till tro, till

ära, till salighet! Måtte det här, inför detta

altare, stadfästa sitt förbund med Gud och

församlingen, så att ett nytt slägte, århundra-

den igenom, med hvarje år uppträder i templet

och svärjer de heliga ederna, och håller dem!

Måtte mången ren och oskrymtad kärlek här

knyta de eviga banden, och härifrån, ren som

guld, nej, ren som en engel, gå fram genom
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lifvet och i döden. Matte Jesu Kristi åminnelse

här under synliga tecken utdelas för många,

för ofödda slägten, till hjertats tröst, till lef-

vernets förbättring, till salighet i döden! Måtte

ordet här förkunnas, så enkelt, så kraftigt, så

tröstefuUt, som det fordom bodde på gudavigda

läppar! Och efter templet står omgifvet af

grifterna, måtte sluteligen mången from kristen

utanför dessa murar finna det lugn för sin

jordiska hydda, som han inom dem funnit för

sitt hjerta! J grafvar, J himmelens och odöd-

lighetens profeter med de förseglade läpparna,

lären oss, lären oss äfven J, att prisa Fadren,

som oss hafver beqväma gjort till att delakt ige varda

af de heligas arfvedel i ljuset. Amen.



272

VI.

"i^id en Hyrko-iiivigning. *

Herren är i sitt helga tempel. Med denna tanke

tröstade sig David, när han förföljdes af sina

ovänner, och i helgedomen sökte en fristad för

de jordiska bekymren. Med denna tanke tröstar

sig ännu i dag en hvar, som känner behofvet

af en tillflyktsort, der han i ostörd ro kan

förgäta lifvets vedermöda och upplyfta sitt sin-

ne till det högsta, till sin skapare. För en

hvar sådan är det en glädje att tänka sig liksom

närmare till Gud, att känna sig liksom mindre

aflägsen frän den eviga barmhertigheten. Det

lugnar och tröstar oss alla, när vi veta, att

blott en mensklig beskyddare är när, vi sluta

oss gerna intill den mäktige, och ställa oss med
gladt mod i skuggan af hans sköld. Huru

mycket mera, då beskyddaren är den allsmäk-

tige, som har himmelen till sin stol, och jorden

till sin fotapall? Huru tröstefuUt att få nalkas

honom, som känner vår nöd och håller räk-

* I Stenbrohult, den 2 Juni 1833.
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ning med vårt lidaiule? Ocli, iifveu i glädjens

dagar, liiiru skönt att veta hvar man kan Unna

det goilas gifvare, och få besöka honom i hans

gårdar, och få tacka honom i hans helgedom!

Sannerligen, det är en tröstefuU tanke för oss

alla, att Herren är i sitt helga tempel. *

Men hvad vill det egenteligen säga, att

Herren är i sitt tempel? Är icke Gud närvarande

öfverallt i sin skapelse, liksom själen och lifs-

kraften är öfverallt i menniskokroppen? Är det

icke hans ande, som lifvar och upprätthaller

det hela? Och förutsätter icke detta, att han

måste osynlig vara tillhands öfverallt, i h varje

del af sin verld, i den största som i den min-

sta? Är det icke han, som rör himlakropparna,

hvilka flyga i den ändlösa rymden, äfven så

väl som masken, som krälar på sitt blad? Till

dessa föreställningar om Guds väsende leder

oss redan det naturliga ljuset, och de heliga

skrifterna stadftista dem på mångfaldiga ställen.

Är jag icke en Gud, den hardt när är, och icke en

Gud, den fjerran är? Ar icke jag den, som upp-

fyller himmel och jord, säger Herren hos Jere-

mias. Hvart skall jag gå för din anda, sjunger

David, och hvart skall jag fly för ditt ansigte?

Före jag upp i himmelen, så är du der , bäddade jag

åt mig i afgrunden, si, så är du ock der; toge jag

morgonrodnans vingar och blefve ytterst i hafvet,

* Davids psalm. 11; 4.
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så skulle dock din hand der föra mig , och din högra

hand hålla mig. Huru skall nu denna tanke

om en allestädes närvarande Gud kunna före-

nas med den, att han bor i ett tempel? Him-

melen och alla himlars himlar kunna icke begripa

honom: huru skulle han kunna rymmas inom

husets väggar, uppförda af menniskohand? Hvad

är det då för ett hus, heter det hos Esaias, Jivad

är det då för ett hus, som J mig hygga viljen? Eller

hvar är det rummet, der jag hvila skall? —

I sanning, vore här fråga om en naturlig

och vanlig när varelse, föreställde vi oss, att

Gud bor i sitt tempel, liksom en menniska bor

i sitt hus, så vore en sådan föreställmng både

vidskeplig och orimlig. Dock detta är icke

heller meningen hos någon tänkande kristen.

Men det gifves stunder i menskliga lifvet, då

vi känna oss ädlare, bättre, mera rörda, mera

upplyftade från jorden än annars, heliga, andäk-

tiga, saliga stunder, då den eviga nåden upp-

värmer ett menniskobröst, och himlen öppnar

sig för oss, liksom fordom för Stefanus. Dy-

lika stunder komma väl någon gång äfven i

det dagliga lifvet, ty Herrans nåd är icke bun-

den vid tid eller rum , han besöker jorden när

och hvar han vill, han kommer om midnatten

i stjernornas sken, likså lätt som om middagen,

då solen strålar, han sväfvar icke blott öfver

folksamlingens hvimmel, utan han går äfven
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med Lysta steg till den eiisHges läger. Men

oftast och vanligast höra dock dylika andakts-

stunder till templet, der hans ord förkunnas,

hans hemligheter uppenbaras, hans sakramenter

utdelas 5 der den store gudasonens Evangelium

alltjemt talar till vårt hjerta, der bilderna af

hans lidande, hans uppoffring, hans kärlek,

öfver allt möta vårt öga, der, med ett ord,

allt påminner om Gud, och den han sändt hafver,

Jesum Kristum. När du derföre märker i tem-

plet, huru ditt hjerta är brinnande i dig, huru

bönen flyger renare och varmare till Gud

,

huru sången tar din själ på sina vingar och

lyfter henne högt öfver jorden , högt öfver stjer-

norna, — när du käinier litligare än annars

ångrens bitterhet, men tillika bättringens Ijuf-

het, när du klarare än annars inser syndens

styggelse, men tillika helgelsens salighet, när

den andeliga döden med all sin ryslighet fram-

står för dig, men tillika, i bakgrunden, en

himmelsk bild af det eviga lifvet: — då för-

nimmer du väl, att Gud i sin helgedom till-

kännager sin närvaro på ett verksammare, ett

omedelbarare sätt än vanligt, du märker väl

att, i denna mening. Herren är i sitt helga tem-

pel. Ty icke är han vid altaret, icke på pre-

dikstolen, icke i hvalfvetj icke är han i all-

mänhet inom de menniskobyggda förgängliga

murarna; utan han är i ditt hjerta, som han

rör, han är i din andakt, som han väcker, i
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dill tro, soin han stärker, i din kärlek, som

han lifvar, i ditt hopp, som han hevingar.

Sannerligen, detta är ett heligt rum, ty det är

invigdt ät det heliga, här bor visserlirja Gud,

ty han verkar här omedelbarligare, kraftigare,

saligare, än annorstädes.

Men just denna omständighet, att Gud,

iiemligen i den mening vi nyss antydt, är i

sitt helga tempel, jusl detta, kr. åh., bör upp-

fylla de ogudaktiga med fruktan och de from-

ma med tröst, både i lifvet och i döden. Du,

som med obotfärdigt, med förstockadt sinne

träder in i det heliga, fruktar du icke för den

eviga hämnaren? Väl är han öfverallt, väl kan

du ingenstädes, hvarken i lifvet eller i döden,

undfly hans straffande rältfärdighetj väl ser

han dig, om du också fördolde dig i jordens

djup, om högarna skylde dig, och bergen föUo

öfver dig. Men skarpast ser han dig dock här,

här i sitt tempel, som du oskärar genom din

närvaro, som du gäckar genom din hårdnac-

kenhet, i det tempel, som är byggdt för rena,

för helgade, eller åtminstone, för botfärdiga hjer-

tan. Räds du icke, när lagens åska dundrar

frän predikstolen, såsom fordom ifrån Sinai?

Räds du icke, när du ser hans altare, der

försonings-l)lodet kommer öfver ditt hufvud,

der du blir saker på Herrans lekamen, der du

äter och dricker dig sjelfvom domen? Akta dig,

syndare! — dock, du kan icke akta dig, utan
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du omväiicler och biiUrar dig^ ty Israels Gud
sofver icke, och Herren är i sitt helga tempel.

Men du åter, som kastar helighetens slöja

öfver din ondska, du skrymtare, som ideligen

ropar Alba, Abba, men aldrig gör din faders

vilja, som är i himmelen, visserligen kan du med
din låtsade fromhet till en tid, kanske för all-

tid, bedraga menniskor,- men Gud, som pröfvar

hjertat och ransakar njurarna, kan du dock icke

bedragaj i natten af ditt bröst, dit intet mensk-

ligt öga räcker, der ser han klart, han har ett

öra i ditt hjertas radkammare, han hör hvad

du tänker, han läser din tysta vilja. När de

falska tårarna dväljas i ditt öga, när de hyck-

lade bönerna bosätta sig på dina läppar, då

vet han väl hvad de betyda; de äro honom en

styggelse i hans tempel, liksom derutanför.

Den dag kommer, då han rycker larfven från

ditt skenheliga väsende, eller om det icke kom-

mer en dag, så kommer der en natt, nemligen

grafvens natt, der allt hyckel är slut, och allt,

som förborgadt var, framträder till mönstring

inför domen. Eller om du kan stjäla dig till

ett falskt anseende på jorden, tänker du äfven,

att du på samma sätt kan stjäla dig in i Guds
himmel? Fruktar du icke att komma som en

vandrande lögn in i helgedomen, som en h vit-

menad grift, h vilken endast gömmer förrutt-

nelse? Akta dig, skrymtare! — dock du kan icke

akta dig, utan du omvänder och bättrar dig,
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ty Isrnels Gud sofver icke, och Herren är i sitt

helga tempel.

För eder alltså, om J skuUen finnas iför-

samlingen, är helgedomen byggd till förskräc-

kelse 5 det måste hos er väcka en bäfvan, att

Herren är i sitt tempel. Men för eder är det en

tröst, J bättre sinnen, J som älsken ljuset och

skaffen med fruktan och bäfvan , att J måtten salige

varda. Du, som nyss har börjat att inse din

svaghet, du, som tager de första och osäkra

stegen på bättringens väg, kom ofta, kom gerna

upp i templet, och tag der Gud till vittne på

din ånger. Den är icke förgäfves, den är rätt-

färdighetens frö, den är helgelsens vagga. När

du framställer den ren och oskrymtad inför

Guds ögon, då räcker han ut sin hand och

leder den stapplande och stöder den svaga.

Här i sin helgedom möter han dig med sitt

ord, med det ordet, som lär, att Herren icke

vill någon syndares död, här stärker han din

vacklande tro, här uppmuntrar han ditt svig-

tande hopp, här förråder han dig sin kärleks

oändlighet, här uppenbarar han dig försonin-

gens stora hemlighet, den kärleksrikaste, den

djupaste, den tröstefullaste af alla. Här faller

småningom det ena täckelset efter det andra

från ditt öga, den ena isskorpan smälter bort

efter den andra från ditt hjerta. Ty kyrkan

är för de botfärdiga en trappa till himlen,

vägen till evinnerligt lif utgår ifrån altarrun-
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den. När du då märker, liuru de heliga rörel-

serna med hvarje gäng tilltaga, när du känner,

huru engla vingarna växa på din själ, då må du
tacka honom, som låter sig finna i sitt hus,

och tröstar och hugsvalar med sin närvaro,

då må du glädjas, att Herren är i sitt helga

tempel.

Men det gifves dessutom — så ho])pas jag

åtminstone till Gud, — det gifves dessutom

andra i denna kristeliga församling, som fram-

gått längre på lifsens väg, h vilkas hjertan äro

renare, h vilkas sinnen äro ännu mer vända till

det eviga, till det enda nödvändiga. Äfven de må
gerna, må ofta komma upp i templet för att

akta sig för återfall och bevara sin krona. Den

öfvertygelsen, att man är bättre än sina brö-

der, föder gerna ett andeligt högmod, och hög-

mod är fallets fader. De saliga englarne föUo

sjelfva af högmod 5 och den engeln, som växer

och utvecklar sig i ett helgadt hjerta, visser-

ligen är han af samma väsende som de, visserligen

kan han äfven falla. För Gud är ingen rättfärdig:

detta är en lära, uppenbarad icke blott i Bibeln,

utan äfven i hvarje menniskas samvete, så fort

hon redligt och uppmärksamt lyssnar till dess

röst. Påminnen er derföre, att det är ingen, som

har någonting att berömma sig af inför Gudij va-

ren vaksamme på edra egna hjertan 5 men hvar

skulle detta kunna ske bättre än här, hvar kunnen

J granska och öfverse er räkning med Gud bättre



280

än här, der liaiis lagtallor äro uppställda och

visa er alla edra brister? Sökeii J iipprigtigt och

utan stolthet och öfverniod, sökeii J Herran som

han vill sökas, med en ödmjuk, med en för-

krossad ande, så bör det ju vara er en glädje

att uppträda i hans hus, der den barmhertiges

öga granskar ert innersta, det bör vara er en

fröjd, att J kännen hans närvaro i edra hjertan,

det bör vara er, och er i synnerhet, en tröst,

att Herren är i sitt helga tempel.

Och du, som är olycklig genom yttre och

tillfälliga omständigheter, du, som tryckes af

armod eller sjukdom eller af de tysta, de tä-

rande sorger, som innästla sig i hjertat och

bo der, och icke annorlunda framträda" i dagen

än på de bleka kinderna och i det förslock-

nade ögat: kom äfven du ofta, kom gerna i

templet; t^^ hvar skulle du bättre kunna finna

tröst än i Guds hus, der alla lifvets sorger och

lidanden mildras af den, som sjelf har lidit

ibland menniskor, der Guds kärlek upptager i

faderliga armar de suckande barnen och trycker

dem till sitt bröst? — Ack! lifvet är fullt af

sorger, och menniskan är född till olycka, liksom

foglarne till att flyga. Men det gifves också ingen

olycka, hvarföre Guds ord och Herrans fruktan

icke har ett läkemedel, till tålamod eller till

tröst. Begagna der före, så ofta du kan, de

läkemedlen; ty

När
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När oss lefnans oro tär,

O hur skönt Guds tempel är!

O hur Ijuft att der hortsjunga

Jordens sorg och dagens tunga!

Håll (lig fast vid den länken, att Gud icke

öfverger, men endast pröfvar dig, och att du

finner ankargrund för ditt hopp, i grafven om
ej förr. Håll dig fast vid den tanken, att

Gud den barmhertige vakar öfver sitt verk,

att han räknar dina tårar, och antingen aftor-

kar dem här i lifvet, eller också belönar dem
i evigheten. Häll dig fast vid den tanken, att

din sorg aldrig är bättre än i Guds grannskap,

och att Herren är i sitt helga tempel.

Men du, som är lycklig i det yttre och

lugn och glad i det inre, kom äfven du ofta,

kom gerna upp i templet, och tacka det godas

gifvare för din lycka. Det är en kostcUg ting,

säger David, att tacka Herranom och lofsjunga

hans namn: om morgonen förkunna hans nåd och

om aftonen hans sanning. Påminn dig, att din

framgång, som oftast, mera är en gåfva än en

förtjenst, och att kanske mången af dina brö-

der dragés med oförtjenta bördor, dem den

Högstes välbehag äfven så väl kimnat lägga på

dina skuldror. Ty hans rådslag äro outransa-

keliga, och i afseende på hans verldsstyrelse

kunne vi blott ana eller gissa , men den blir

dock ytterst hans hemlighet. Var derföre tack-

18
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sam, ty du kan ej aniiorluiula betala din skuld

till Gud, var ödmjuk, Ij den rälta ödmjuk-

heten är icke blott Kristendomens, utan äfven

mensklighetens krona 5 var fördragsam, ty för-

dragsamhet, öfverseende och kärlek äro Evan-

gelii pelare, var harmhertig , såsom din himmelske

Fader harmhertig är. Herren hafver byggt hu-

set, att du skall prisa honom; lofva honom, att

han så nådelig är; din själ [röjde sig^ att han så

gerna hjelper; gläd dig, att du vet hvarest du

säkrast finner honom, och att Herren är i sitt

helga tempel.

Och sålunda, kristelige åhörare, bör det

vara en tröst för alla, som förtjena det, att

Herren bor i sitt helga tempel. I denna me-

ning hafven J också upprest det. Måtte ert from-

ma arbete vara välsignad t för tid och evighet!

Den heliga förrättning, h varför vi i dag

varit samlade, nalkas nu sitt slut. Er k^a^ka

är vigd och helgad efter lagens föreskrift och

svenska församlingens sed. Ert fordna tempel

hade redan länge varit för trångt, för mörkt,

för bofälligt. Till hälften af sten och till hälf-

ten af träd, förrådde det öfverallt sin ursprung-

liga obetydlighet, och bar många åriiundradens

mossa på sin förfallna skepnad. Efter tre års

arbete har det lyckats er att få ett nj^tt och

värdigare tempel upprest på Herrans berg. J

hafven dervid ej sökt någon annan hjelp än
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den bästa, nemligen Guds hjelp och er egen

möda ocli omtanke. För alla olyckshändelser,

som icke äio sällsynta vid dylika arbeten, har

ocksä Gud bevarat er. Jag tackar er för er

samdrägt, ert nit, er ihärdighet under arbetet

i allmänhet,- och mången ibland er tackar jag

särskilt för uppoflVingar och frikostighet, så väl

till kyrkan, som till den nya klockan, den

väldiga himlastämman af malm, som sitter och

ropar i tornet. Men framför andra tackar jag

dig, du församlingens lärare, som ledt arbetet

och varit själen i det hela. På din tillsyn,

på din omtanke har det hufvudsakliga berott,

och du kan derföre i dag stå med glädje i ditt

eget verk. Förkunna länge fridens och salig-

hetens ord inom de murar du uppfcht,- och

om du en gång, mätt af år och välsignelse,

här lägger ner din herdestaf, så sof roligt i

den vigda jorden , och vakna med fröjd på

Herrans tillkom melsedag!

En skönare hviloplats än denna kan också

ingen önska sig. Ty templet står vänligt och

ljust midt i den fuU-löfvade våren, vid dess fot

sjunger vågen en lofsång åt den Högste, och

rundtomkring växa de märkvärdigaste blommor

på vårt jordklot, de blommor, som fordom om-

gåfvo LINNES vagga. * Hans bild pryder med

* Carl Linnceus (sedermera von Linné^ föddes på kommini-

sters-bostället Råshult i Stenbrohults socken, d. 13

Maj 1707.
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rälta er kyrka, och det är väl knappast någon

ibland er, J männer af Stenbrohult, som icke

från barndomen hört omtalas hans berömda

namn. Det var den store blomsterprofeten,

som, bättre än någon före honom, sag och

uttydde Herrans under i naturen. Ty Gud är

uppenbar vorden öfver allt och bland alla folk,

till och med ibland blommornas stilla folk, ett

renhjertadt, ett oskyldigt folk, som är döpt i

himmelens dagg, och, i stum andakt, prisar

Herran utan tunga. Förakten icke deras tysta

predikan, när J sen dem stå såsom fridens

sinnebilder rundtomkring ert tempel. Ty ert

tempel sjelft, det är ju också ett fridens hus;

jag lyser Guds frid derutöfver: jag" nedkallar

den Högstes beskydd, den Högstes välsignelse

öfver eder och alla dem, som här skola gladas

af eviga lifsens ord, här skola förnimma, att

Herren är i sitt helga tempel. Amen.
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Til.

Tid en Kyrko-liivlgiitiig;. *

Jag skall församla folket på mitt berg: och 7nin

ande skall ho ibland dem. Så säger Herren hos

profeten 5 och orden äro betydningsfalla, icke

blott för i dag utan for alla tider. Närmast

och egentligen åsyftades väl dermed det helga

berget Zion, som bar både templet och konun-

gaborgen, der alla folkets heligaste minnen sam-

lade sig, der alla folkets förhoppningar voro

sammanträngda, och som derföre ansågs för

ljusets och salighetens vagga. Det är i många

afseenden naturligt för menniskan, helst i hen-

nes barndoms tider, att anse vissa ställen såsom

heligare och särskilt kära för gudomligheten:

och det var en kär föreställning för Judarna,

att deras Zion skulle bli sätet för herraväldet

öfver jorden, skulle bli medelpunkten för verl-

den, h varifrån icke endast den herrskande lä-

ran, utan äfven den verldsliga styrelsen, utginge

öfver folken. Men deras förhoppningar sveko

dem, åtminstone i det sednare afseendetj deras

I Berg, den 9 Aug. 1835.
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mångbesjuiigiia berg ligger nu i niiuer, och

ödlorna bygga mellan de omstörtade grundva-

larna. Men i en annan och högre mening sam-

las ännu folken, och samla sig med h varje

dag mer och mer, omkring deras Zion, icke

som det var fordomdags, men förklaradt i ske-

net af Kristendomen , som der har sin rot,

och hvars grenar, fulla af lifsens frukt och

af himmelens dagg, redan öfverskygga, om icke

den största, dock den bästa, delen af jorden.

Sålunda, och i denna mening fattade, voro orden

ej fåfänga, och bestå för alla tider. — Och ännu

i dag inviger jag ja ett annat, ett ringare Berg

åt Herranom, ännu i dag äro folken der för-

samlade. Låtom oss önska, låtom oss hoppas,

att Guds ande måtte bo äfven ibland dem.

Men hvad är Guds ande? Huru verkar

den i naturen och hos menniskan? Ställa vi

dessa frågor till förnuftet, så svarar det oss,

att ingen ande kan tänkas såsom i hvila, utan

den är till sitt väsende idel rörelse och verk-

samhet. Guds ande måste derföre vara Guds

kraft, det är. Gud sjelf, så vida han verkar på

verlden och menskligheten. De gamla hed-

niska vise sade oss redan för årtusenden till-

baka, att det är den anden, som lyser i solen,

som växer i blommorna, som stormar på haf-

vet: han är öfverallt och allestädes, han är

verldens själ, han är tingens innersta lifj de
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skulle dö bort utan honom, stjernörna skulle

falla ur sin bana, våren skulle gulna bort som

ett förvissnadL blad, hela skaj3elsen skulle stå

lik i det gränslösa intet, Menniskosjälen sjelf,

sade de, är blott en gnista af Guds ande, en

droppe ur den oändliga källan: hon kommer
från himmelen, och återvänder en gång till

sitt ursprung. Sådan var och är förnuftets

utsago i denna fråga, och om vi dermed jem-

föra uppenbarelsens, skall det visa sig, här

som annorstädes, att den dermed öfverensstäm-

mc i hufvudsaken, och att uppenbarelsen är

förnuftets bekräftelse, endast tydligare, säkrare,

djupare utförd. Sålunda heter det straxt i bör-

jan af skapelsel)oken, att Guds ande sväfvade

öfver vattnet, och då skilde sig ljus ifrån mör-

ker, och himmel ifrån jord. All himmelens här

är gjord af Herrans ande, säger David: Guds

ande har gifvit mig lif, heter det hos Job. Be-

trakte vi åter hans verkan på menniskohjertat

i alla lifvets särskilta förhållanden, då lär oss

härom uppenbarelsen, helst nya testamentets

skrifter, mycket och tröstefullt, och som be-

styrkes af erfarenheten hos en hvar, som vant

sig att ge akt på förändringarna i sitt inre.

När alltså en sanning fattar dig med en plöts-

lig, en oemotståndlig kraft, när en stor tanke

öfverväldigar dig, utan att du vet eller förstår

hvarifrån den kommer, när ett ljus går opp i

din själ, liksom en stjerna i Jiatten: då är den
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helige ande dig när, ty han är sanningens och

ljusets ande. Eller när da känner dig mer

än vanligt stärkt och tröstad af bönen, när

det synes dig som komme du derigenom i när-

mare gemenskap med Gud, och förnumme hans

röst i det tysta, och märkte hans gång öfver

stjernorna: då är den helige ande dig också

när, ty han är hönens ande. Och när du

känner din tro varmare, litligare, förtröstans-

fullare än vanligt, när den stora uppolFringen

på Golgatha träder lefvande fiam för din själ,

och du känner inom dig, att den, som så

lefde, så lärde, så dog, han måste vara af

Gudi, han måste försona verlden med sig sjelf:

gif akt, då är det den helige ande, som verkar

på dig, ty han är trons ande. Eller när hop-

pet om evinnerligt lif och salighet träder dig

närmare, och sitter som en engel på grafstenen,

och svalkar dig med sina vingar 5 eller när du

känner, att den eviga kärleken, som är Guds
andedrägt, tläktar varmare uppå dig, och lär

dig att räkna slägt med liela menskligheten,

och du tjecker att du ville trycka äfven din

fiende som en broder till ditt bröst: var viss

derpå, detta är den helige ande, ty han är

äfven hoppets, han är kärlekens ande. — Och
märker du, att ditt sinne renas och helgas,

att förderfvet faller styckevis från ditt hjerta,

liksom fjällen falla från de spetälska, och att

du gör det rätta med lust, utan strid och
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tvekan: tacka tl5 Gud, som har säiidt dig sin

helige ande, ty han är äfven, och i synnerhet,

helgelsens ande. Med ett ord, hvarhelst en

ädlare lanke framträder, hvar ett godt uppsAl

liCvas, hvar en renad vilja gör sig gällande,

der är Guds ande med. En sSdan ande har

alltid, ehuru mer och mindre hämmad, verkat

i menskligheten. Det är det Rättas, det Godas,

det Fullkomligas ande. Fanns icke den anden,

så vore menniskan ett djur, förnuftet en dikt,

och menniskobild ningen en saga. Men i syn-

nerhet har denna ande visat sig verksam i

Kristendomen, emedan dess lära är den ande-

rikaste, den renaste, den menskligaste af alla.

Att nu denna Guds ande alUjemt verkar

och fortlefver i kristenheten, likasom den förut

lefvat och verkat på alla utmärkta och ädlare

sinnen 5 derom kan svårligen fråga uppstå hos

någon tankande man. Men denna ande kom-
mer numera icke, som han kom till församlin-

gens vagga, såsom ett hastigt dön af Jmnmelen

eller som ett mäkta starkt väder. Men han kom-
mer ännu såsom himmelens vindar, hemlig-

hetsfull, oberäknad, oförklarlig. livad det from-

ma, det upplysta, det saliga hjertat känner i

sina bästa, sina gudavigda stunder, hvem kan

förklara det, hvem kan säga: det är deraf,

eller deraf? Den tanke, h varigenom hjelten vin-

ner fältslaget, eller statsmannen omskapar verl-

dens utseende för århundraden, eller den vise
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spränger en ny port till sanningen, eller konst-

nären förtjusar och förskönar sitt tidehvarf:

dessa tankar äro barn af ögonblicket: den, som

fått dem, vet ej sjelf hvarifrån de härleda sig,

de hänga ej tillsammans med den vanliga ked-

jan af hans föreställningar, utan ligga utanom

och ofvanför densamma, de falla som en blixt

i mörkret och befrukta del förvånade sinnet,

de äro, som forntiden kallade dem, en ingif-

velse af Gudi, de äro Guds ande, ett prof af

hans nåd, oberäknadt och oberäkneligt både

till sin uppkomst och sina följder. Låt dagens

vise le åt en sådan föreställning såsom svär-

mande och vidskeplig, låt dem klyfva hår för

att skilja mellan en medelbar och omedelbar

verkan af Gudomen, låt dem skryta att de

uppgått rågången mellan Gud och naturen:

ack, om det finnes en sådan rågång, så är det

sannerligen icke de, som uppgått den, det är

en väldigare hand än deras, som uppsatt gräns-

stenarna. Hvarje sinne, som fått en gnista af

Gudomen, vet och känner inom sig, att deras

landtmäteri är falskt, och att Guds ande ännu

icke är utdöd bland sitt folk. Väl kommer
den anden icke numera, såsom förr, 7ned elds-

tungor, men han röjer sig ännu alltjemt såsom

en tiamma, hvilken lyser, värmer och renar

hjertat. Han talar icke numera med annor tun-

gomål, och vi må gerna låta de skriftlärda tvista

hvad som egentligen menas härmed, om ett
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fViinininiule språk, eller endast iiågol främman-

de, ovanligt och högtidligt i uttryckssättet 5 men
han lär att tala i ett språk, som alla förstå,

som griper alla, i hjertats och öfvertygelsens

språk. Hör du det språket, så tillslut icke ditt

öra derför, låt dig uppbyggas, låt dig röras,

lät dig öfvertj^gas deraf, ty det kommer från

den anden, som väcker och saliggör. Väl väc-

ker han icke heller nu, som fordomdags, han

drager icke nu, som då, tusentals bekännare

på en gång till församlingen, ty detta behöfves

icke numera: kristna kyrkan har länge stått

på sin fasta grund, och i vår verldsdel finnas

fä, som icke åtminstone med läpparna bekän-

na Kristendomen. Men han sammanhåller än-

nu församlingen inom sig sjelf, och i allmän-

het församlingarna inom sig sjelfva. Väl är

det icke nu, som förr, ett hjerta och en själ i

hela hopen, tvärtom är kristenheten delad mellan

flera olika bekännelser, och inom h varje särskilt

bekännelse finnas äfven många olika tänkesätt

5

men i det väsendtliga stämma dock alla öfver-

ens, det är ännu, som i alla tider, ett osynligt

band, som förenar alla bättre och ädlare men-

niskor, om icke till en gemensam andakt, lik-

väl till ett gemensamt mål 5 och detta band är,

livad det alltid varit, den gode, den helige an-

den , Guds ande , den förädlade , den renade

mensklighetens ande.
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Och till denna andens dyrkan är det, som

jag i dag inviger ett Berg åt Herran, som jag i

dag helgar templet. Måtte han trifvas inom

dessa murar och sväfva fredligt öfver er och

edra söner i århundraden. Helgadt varde hans

namn härinne, genom ordet, som predikas väl-

deliga, genom sången, som tar själen på sina

vingar, genom bönen, som stiger från rörda

hjerlan! Tillkomme hans rike, det rättas, det

godas, det heligas rike, genom upplysning, ge-

nom bättring, genom tro, som är verksam i

lefverneti Ske hans vtlje, såsom i himmelen så

ock på jorden, bland menniskors barn, icke blott

inom templet, utan äfven derutanföre! Vår

Herras Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige

andes delaktighet vare med och öfver eder alla!

Amen.
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Till.

Titl cii Kyrko-iiiTij^uiiig. *

Liägg ut på djupet, och kaster edra nät ut till

drägt. Då svarade Simon och sade till honom:

Mästare, vi hafve arhetat hela natten, och fått intet;

men på din ord vill jag kasta ut näten. ** Så

heter det i dagens Evangelium. Låtom oss

välja dessa ord till ämne för en kort betraktelse.

Lägg ut på djupet. Dessa ord äro liär väl

sagda i sin egentliga betydelse och ställda till

fiskaren Simon. Men det var samme Simon,

som sedermera kallades Petrus, och blef den

förste bland Kristi apostlar. Det var det häl-

leberget, hvarpå den första kristna kyrkan grun-

dades, det var den man, som sedermera, hela

sin lefnad igenom, predikade tron på Kristum,

och i hans lära alltjemt lade ut på djupet. Orden

kunna derföre äfven tagas i en annan och an-

delig mening, och då betyda de detsamma som

* I Gårdsby, femte söndagen efter hel. Tref. 1837.

Anm. De tvenne po em er, som tillhöra denna akt,

finnas redan införda i tredje bandet af Författarens samlade

skrifter, sid. 221 och 226.

** Luc. 5: 4, 5.
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alt tliifva en sak med fullt allvar, utan ytlig-

het och flärd, af alla sina krafter, af all sin

håg, med hela sitt h jer ta. Och i denna mening

heter det ännu till en livar, som har ett kall

eller yrke: lägg ut få djävel. Är du således,

till exempel, en kyrkans tjenare, har du åtagit

dig det ansvariga kall att leda Herrans menig-

heter, så lägg först och främst ut på djupet i

kunskapens haf, hvila icke, innan du bemäk-

tigat dig allt det vetande, som är nödvändigt

för ditt embete, klättra opp på de höjder, h var-

ifrån du kan öfverse kristna läran i sitt sam-

manhang, lär dig, med ett ord, att veta på hvem

och på livad du tror, jemte grunderna för

beggedera. Men härmed är du ännu endast

halfvägs. Lägg alltså vidare ut på djupet, fyll

din själ med öfvertygelsen om vigten och vär-

det af ditt kall, fyll ditt hjerta med brinnande

nit och med from kristelig välvilja, beifra det

onda livar du ser det, styrk svagheten hvar

du kan, befrämja det goda med lära och efter-

döme, gör en evangelisk lärares verk. — Är du

åter en statens tjenare, så föreställ dig icke, att

det finnes någon tjenst, som ej fordrar skick-

lighet, iiisigt och erfareidiet. Ännu mindre

finnes det någon, som kan umbära samvets-

grannhet, nit, ordning, redlighet. H varje em-

bete fordrar i allmänhet sin man, och upptager

hans tid, om det rätt skall förestås, såsom

svarligt vara kan för Gudi och mannom. Men
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föraktlig är den, som icke vill lägga ut på djupet

(leii, icke betraktar det såsom sitt lifs bestäm-

melse, utan som en bisak, som en undsättnings-

anstalt för makligheten, som en lifränta för

odugligheten. Står du derföre på en lägre plats,

och har alltså en trångare krets att verka uti;

välan, så fyll den kretsen med flit, med or-

dentlighet, framför allt med oegennyttaj ty

arbetaren är sin lön värd, men orättfånget gods

förnedrar den, som får det, och har sällan nå-

gon, ens timlig, välsignelse med sig. — Är du

åter ställd på höjderna, till en mästare i Israel,

eller till en pelare i landena, väl så blunda

icke på din höjd, utan se dig omkring med
vakna, med friska ögon, bedöm tiden och dess

riktning i stort, rätta henne så vidt du kan,

der hon är skef, påskjnda henne, der hon är

god, gräf icke ner dig i det enskilta, utan om-

fatta det hela, och led det, eller bemöda dig

åtminstone att leda det, till det bättre. Ty
detta, just detta, hör till din liögre plats, och

endast sålunda kan du der lägga ut på djupet,

— Men är du åter, som de fleste ibland eder,

en man för dig, har du fått det tunga, men
hedersamma yrket att arbeta jorden och för-

tjena ditt bröd i din anletes svett; äfven då

gälla textens ord: lägg ut pä djupet, det vill

säga, drif ditt yrke med allvar och förstånd

och omtanke. Hvad du häri behöfver veta,

det är ringa, du lär det från barndomen, ge-
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nom öfniiig och erfarenhel. Men lyssna dock

äfven häriiti till de klokares råd och följ deras

cfterdömen. Ty det är väl godt att följa fä-

dernas sed, och ej lättsinnigt och blott på försök

öfvergifva det gamla och bepröfvade. Men är

förbättringen säker och bestyrkt af erfarenhe-

ten, och möjlig för dina tillgångar, då är det

ingalunda godt att blindt och af tröghet för-

kasta den, derföre att hon förr icke varit bruk-

lig. Menniskan lär, så länge som hon lefverj

men tiden lär också, så länge som han går, och

det ena slägtet är ju bestämdt att vara de an-

dras, de föregåendes arftagare. Dock — detla

är här icke det svåraste, icke heller det huf-

vudsakligaste. Utan hufvudsaken är arbete, Hit

och ordning. Till arbete är menniskan född,

livar och en i sin stad, på sitt sätt, efter sitt

yrke. Den, som icke vill arbeta, han skall icke

heller äta, heter det, det vill säga, han skall

ej heller lefva, han är en förruttnad ledamot

i den menskliga samhällskroppen, han är en

onyttig börda på Guds jord. När jernet ej

brukas, då förrostas det, när vattnet står still,

då förruttnar det. På samma sätt blir äfven

lättjan en moder till många laster, och i ert

stånd i synnerhet föder hon armod och elände.

Gäck bort till myran, säger den vise Salomo,

se uppå hennes seder och lär. Ändock hon ingen

herre hafver , tillreder hon likväl sitt bröd om som-

maren
,
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maren, och samlar sin föda i andetiden. Men den

late lägger händerna tillhopa och sofver; derföre

kommer fattigdomen öfver honom såsom en röfvare,

och armodet såso7n en väpnad man. Men arbet-

samliet allena är icke nog. Det fordras äfveii

i ert stånd, liksom öfverallt, ordning och be-

räkning, ingen tid rackar till, som ej är indelad,

intet förråd förslär, som ej är beräknadt. Huru

ofta har jag ej hos allmogen funnit hur den

missräknar sig, eller rättare hur den allsicke

räknar. Ofta då hou tror sig vara bergad,

ligger nöden redan inom fyra väggar, i visthus

eller lada. Med öfverslag och omtanke hade

den lätteligen kunnat aflijelpas i tid 5 men man

räknar inga andra korn, ingen annan halni-

kärfve än de sista, man lefver för stunden,

och låter morgondagen sörja för sig sjelf. Och

hvad tiden angår, sä räcker han till för allt,

blott han användes med ordning. Men då

måste han ock gå som ett uppdraget och väl

ställdt urverk, som slår timmarna osvikligt, och

har sin syssla för h vardera. * For att iakttaga

en sådan arbetsam het och ordning, måste du

ha allvar och kraft, i h varje stånd och yrke

som helst; öfver allt måste du sky det halfva,

det lösliga, det ytliga, öfver allt måste du

* Några punkter i handskriften hafva här måst uteslutas,

såsom redan förekommande pä ett annat ställe i dessa

kyrkotal.

19
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lägga ut på djupet. Är da dcrföie en husfader,

så sörj allvarligt och med oiiilanke för din

och de dillas bcrgning. Ar du eii husmoder,

så sköt ditt hus ordeutliga, ulan slarf och ef-

terlåtenhet, dansa icke bort din besUlmmelse

i lifvetj ty del händer dig, att föraktet slutligen

blir den enda, som bjuder opp dig, och då

går du ömfotad ur dansen. Är du en yngling,

så bilda dig med allvar för ditt yrke, sök ej

förströelser som din bestämmelse, ulan som ditt

tidsfördrif, försök ej alt vara man på förhand,

ty då blir du gubbe i förtid. Är du ett barn,

så lyd och lär 5 ty lydnad och läraktighet äro

barnets enda d^^gder. Är du en tjenare, så

var villig och trogen, ty delta är tjenarens

bestämmelse. Och om J detta gören, då verkar

en livar, som han bör, till sitt ändamål, då

gör han allvar af lifvet, och stadnar icke vid

den grunda stranden, utan han lägger ut på

djupet, och sträfvar att der uppnå sin lefnads

mål.

Men — Mästare, vi hafve arbetat hela natten

och fått intet, heter det vidare i vår text. Och

så heter det ju äfveii ofta i vårt eget hjerta,

så klagar ju med skäl både hög och låg, både

ung och gammal. Och hvem kan förtänka en

sådan klagan,, helst hos en man, som kanske

blifvit ställd på ett högre rum och derigenom

fått ett högre ansvar? Huru ofta erfar han icke,

att allt hans bemödande är fåfängt, att hans
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uil IriilFai- l)lolt k;ilhi lijerlan, hans välmeinng

misskaiines, haus biist geiiomtänkta företag be-

Iraklas antingen som ontidigt nyhetskiämeri

eller som skiiggradd forntidssjiika, och i begge

fallen mötas med liknöjdhet eller vedervilja!

Kan man förtänka honom, om det smärtaratt

se sin kraft förspilld ntan framgång, att se

luirn mörkret ej vill vika, hinn han än Ijungar

dernti, att håglösheten ej vill vakna, huru han

skakar på den försoffaile, att se hnru det växer

dödkött i det andliga, och menskligheten, som

borde gå framåt, gar tillbaka eller står still?

Eller tanken J kanske, att han inga bekymmer

har, att det ej klappar något hjerta i hans bröst,

derföre att tilliifventyrs en sLjerna sitter der-

utanpå, eller att det kan vara honom likgiltigt

hur tiden går, blott det ej går honom sjelf

illa? Honom sjelf? Och hvad är då han sjelf

ainiat än ett solgrand i stoftet, en sprint i

verldshjulet? Hans rätta sjelf, det är det ädla

han vill, det rätta han söker, det goda han

verkar. Känner han icke det i djupet af sitt

hjerta, då är han icke värd sin plats, och det

vore honom bättre, att han stege ner derifrån.

Men tänker han annorlunda och som han bör,

då är ej underligt, om hans mod någon gång

svigtar, och han känner sig nedslagen och tvif-

velaktig, som Simon Petrus i dagens Evange-

lium. — Och på samma sätt går det äfven med

den ringare, som rör sig inom en trängre krets.
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och livars flesta bekymmer ha siii medelpunkt

i hans och hans närmastes bergning och tref-

nad. Ty hur ofta händer icke, alt hans billi-

gaste förhoppningar borl flyga, hans klokaste

företag misslyckas, hans käraste gå bort i förtid

och lemna honom qvar i sorgen I Fadren faller

i sin styrkas dagar, eller modren går bort

midt i sin sommar, och lemnar de små öfver-

gifna och värnlösa. Eller också kastas mannen

på sjuksängen, just när han som bäst behöfde

arbeta för sitt och de sinas underhåll. Eller

också fördränker regnet hans gröda, eller solen

förbränner henne, eller haglet mal henne sön-

der i förtid. Eller elden sliter sig lös, och

frossar opp på en stund hvad många års arbete

har samlat. Ack! olyckans tyghus är väl för-

sedt med vapen, menniskan kan ej beräkna

dem, och är dock utsatt för dem alla. Och

när de träffa, när välsignelsen förrinner såsom

vatten, och lyckan förvissnar mellan våra hän-

der: hvem kan då undra, om äfven det star-

kaste sinne böjes, om tvekan och klenmodighet

uppstår, och all vår möda synes oss fåfäng?

Hvem kastar första stenen på den, som, i ett

sådant ögonblick af tvifvel och nedslagenhet,

utropar med Simon: Vi hafve arbetat hela natten

och fått intet.

Men j)å din ord. Herre, vill jag kasta ut

näten. Så lyder vår text slutligen. Måtte dessa

ord, i nödens och tviflets stunder, finna ett
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ätersvar i h varje bröst! De innelDära den för-

tröstan till Gud, som bör vara hörnestenen i

allt kristeligt lif, dessa orden äro staniorden

till allt mod, allt hopp, all glädje i lifvet och

i döden. Visserligen gifves det ett dåraktigt

sätt att förtrösta pä Gud, då man nemligen i

orkeslös beqvämlighet låter allting gå som det

vill och kan, och tänker att Gud, allt vårt

bemödande förutan, väl ändå slutligen skall

styra allt till det bästa. Han kläder liljorna på
marken, heter det, och föder foglarna under him-

melen: skulle han då icke äfven föda mifj?

Dessa missförstådda ord äro alltjemt i dårens

mun, helst då han hindar sig och lättjas och

tigger. Gud skall föfla dig, säger du. Ja, vis-

serligen: men i ditt anletes svett skall han

föda dig, de krafter Gud dig förlänat dem
skall du icke skrinläsfea såsom en ofruktbar

skatt, utan du skall anväufla dem så godt du

kan och forstår, du skall icke tro, att lifvets

goda regnar sjelfmant ner öfver den drömman-
de, eller att dn sofver dig till din lycka, du

skall minnas, att framgången för det mesta är

bemödandets son. — Men huru du sträfvar och

äflas, visserligen måste du dock erkänna att,

om Herren ej bygger huset, så arbeta de fåfängt,

som derpå bygga. Du sår din jord, men det är

Gud, som växten gifver. Der går en plan

genom verlden, hvars sammanhang du icke in-

ser, men hvars följder du erfar och måste
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underkasta dig. I allt livad du företar betor

utgSiigen dock ytterst pä en högre ledning;

ingen jordisk klokhet, ingen mensklig makt för-

mår stidla borgen för det tillkommande, och

öfver stjernorna bor han, som med rika händer

utdelar både medgång och motgåiig. Men just

härvid är tlel också som en rätt, en förnuftig

förtröstan till Gud fäster sig. Ty när du gjort

allt hvad du, efter måttet af dina krafter,

förmått, när du icke försummat något, som

stått i din förmåga, då måste du äfven, utan

knöt och tvekan, öfverlemna det öfriga till

Herran, då måste du göra för dig rätt klar,

rätt lefvande den föreställningen, att, hvad

Gud gör, det är väl gjord t. Och i dt^nna fasta

och orubbliga öfvertygelse växer mod och lugn

vid alla lyckans kastningar, deruti består en

sannfärdig, en tänkande, en kristelig förtröstan

till Gud. Det var en sådan förtröstan, som

Petrus visade i dagens Evangelium, då han

sade: Herre, på din ord vill jag kasta ut nätet.

Han hade kunnat draga nätet lika tomt tillbaka

som förr, och ändå ej bort förtvitla, utan öf-

verlemna tid och stund åt honom, som finig-

sten gifver. Och tänker du så, låt då alla dina

förhoppningar ramla, låt dina klokaste uträk-

ningar misslyckas, låt allt ditt arbete vara få-

fängt: med lugn kan du stå på spillrorna af

din jordiska lycka, och utropa: mitt vittne är

i himmelen och den mig känner bor i höjdene.
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Du kan med t.Mamod f()r(lraga den oförvållade

olyckan, ty hon kommer ifrån den, som dock

har dig kär, som väl pröfvar, men icke för-

derfvar, aldrig sviker i nöden, aldrig låter de

rättfärdigas hopp komma på skara, när det

gäller. Se, han håller sin skökl ur skyarna,

han har ett öra i ödemarken, och hans öga

blickar genom natten. Låtom oss förtrösta uppå

Jwnom , ty han vill livad oss godt är, och han

kan hvad han vill. [Jan är fast att bygga på

som hälleberget, han är from och kärleksrik,

lian är nådig och barmhertig. Låtom oss [ör-

trösta uppå honom!

Och sålunda, mine åhörare, hafve vi då

genomgått och i koithet förklarat vår text.

Den innehåller väl en allmän samling, och

gäller således för alla tider och förhållanden.

Men särskilt gäller den likväl och har sin til-

lämpning på vår tid. Ty huru långt äro vi

icke bortkomna från våia fiiders fromma allvar,

från deras kraft och duglighet i allt, hvad de

företogo sig! Huru långt derjemte från deras

jemiia arbetsamhet, deras ordningssinne och

tarflighel I Sannerligen, vi lefva i en kraftlös,

en slapp, en löslig tid, der skenet gäller mer

än verkligheten, skalet är niåladt och målas

alltjemt, men kärnan är maskstuugen. Huru

få äro nu mera de. som, i all sin diktan och

traktan, med besked lägga ut på djupet. Och

förtröstan till Gud, som är förnöjsamhetens
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grmid, som är lyckans horgesskrifl, livar fin-

nes den nu så fast, så lefvande, så osviklig

som fordom? Hveni svarar nu så torhoppnings-

fullt som Petrus: Herre ^ på din ord vill jag

kasta ut näten? Och derföre går det oss alltjerat

sämre och sämre, vi måste oftare klaga med

Apostelen: vi Jiafve arbetat och fått intet. Det går

en dof klagan genom liden, en ol)elåtenhet med
det närvarande och en farhåga för hvad som

komma skall. Vår fot halkar på jorden, ocli

vi ha inga vingar för himlen. Men kraft och

fasthet växa alltjemt i ett menniskohröst, när

du endast vill med allvar. Och vindar tillo

skyn, till din himmelsfärd, dem kan ilu ju

hämta, nar du önskar, ur templet. Hämtea

dem der, profven dem der, J bröder! Då är

templet i dag icke vigd t förgäfves.

Eder kyrka är nu invigd och helgad efter

lagens föreskrift och fädernas sed. J hafven

skäl att glädja er ät ert nja tempel, ty det är

rymligt och luftigt ocli fritt, himmelens ljus

faller rikliga in genom fönstren och ser på ed ra

goda gerningar och prisar eder Fader, som är

i himmelen. Hvad som ännu fattas er är ett

orgelverk, som är gudsfruktans själ, som är

andaktens lifsluft, och hvarförutan sängen allt-

jemt hallar och förirrar sig. Edra tillgångar
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lia viil ännu ej medgifvit att anskafla ett sådant;

men när alla oflentliga bidrag ändteligen in-

flutit, och kunna läggas tillhopa med försam-

lingens egna, då hoppas jag ännu fä se den dag,

då jag kan inviga en sådan sångens Styrbjörn

Starke, en sådan andans Erik Segersäll ibland

eder. När jag, för flera år sedan, uppmanade

er att ändteligen bygga ny kyrka, och icke

längre äfventyra, att den gamla skulle falla

ner öfver edra hufvuden, då ansåg mig kanske

mången ibland er för sträng, byggnadssjuk,

nyhetskrämare, upptågsam. Och längre fram,

då några ville flytta templet från sin gamla

helgade plats, från ftidrens grafvar, och kasta

det ut i ödemarken, för att hålla gudstjenst

öfver vargens ide, — då tyckte kanske mången

bland eder, att jag var för gammalmodig, för

fördomsfull, och icke följt nog med tidens pri-

sade upplysning. Nu deremot, då allt detta är

förbi, hoppas jag, J alla finnen er nöjde både

med er kyrka och dess plats; jag hoppas, J

glädjen er, att allt lyckats så väl, och att J,

ehuru med möda, arbete och uppoffring, tagit

åtminstone denna börda från edra söners axlar.

Ty mödosam, kostsam, men äfven lyckosam

har byggnaden varit: och jag tackar er alla för

det endrägtiga nit, hvarmed J bedrifvit den,

påskyndat dess fortgång och förskönat dess ut-

seende. Ingen ibland er har kunnat eller velat

undandraga sig det ofta påkommande arbetet;
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men några hafva dessutom genom enskilta och

frivilliga bidrag befordrat den goda saken. *

Tal-aren tillade här följande enskiltheter: »Utom försam-

lingen har detta skett af Enkefru Björklund i Wexjö,

som sjelf är född i Gårdsby och derföre hågkommit

kyrkan med ett par vackra nummertaflor, som äro

sångens urvisare. Vidare, och inom församlingen, har

enkan Aiinika Jonsdnlter i Haketorp skänkt 166| r:dr

till ett tornur. Måtte det uret, hvarje gång det med sin

tunga af malm utropar timmarna, påminna er, icke

blott om tidens flygt, utan äfven derom , att tiden icke

bättre kan användas än genom välvilja och välgörenhet

mot dem, som förtjena det, och dertill hör otvifvelaktigt

kyrkan. Sluteligen hafva äfven fröknarna Eva och Ul-

rika Ribbing på Kråkenäs skänkt till kyrkobyggnaden

150 r:dr. Men detta är ännu icke på lår^gt när allt,

hvarför församlingen har att tacka dem. Jag känner på

enskilt hand, hvad J alla veten , att det inom deras

krets ej finnes något lidande, det må vara armod eller

sjukdom, som de ej sökt att lindra, med understöd,

med deltagande, ja till och med, med personlig vård

och skötsel. Och detta göra de tyst, obemärkt, utan

skryt och prål, och ehuru de sjelfva ej kunna bjuda

öfver några rika tillgångar. Dock — jag bedrar mig.

Den bästa rikedomen är hjertats rikedom, och den har

blifvit deras. Jag tackar dem derföre i dag offentligen,

icke blott å kyrkans vägnar, utan äfven å egna, å

församlingens, å den lidande mensklighetens vägnar.

Jag tackar alla kyrkans välgörare, alla, som velat och

vilja henne väl. Och måtte Herren gälda deras hus

hvad väl de velat, hvad godt de gjort för hans/ —
Men kyrkan bygges icke blott med gäfvor, icke iieller

med murslef och yxa allena. Arbetet fordrar äfven

ordning, tillsyn, beräkning; och en byggnads-styrelse
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Och härnit'(l , J niiiii af GAr(l.s})y, öfveraiit-

vardar jag eder er kyrka. Delta är nu ett heligt

har derföre varit tillsatt, som skulle leda det hela.

Dess ordförande var du, kyrkoherde Johan Svensson

j

som i mänga 5r företrädt mitt ställe här i församlingen.

Du har nyligen blifvit kallad ifrän oss för att röra dig

i en vidare och mera egen verkningskrets; men med

rätta är du här i dag, och biträder vid invigningen af

den kyrka, som uppväxt under din tillsyn. Välkommen

tillbaka, om ocksä endast för dessa korta stunder! Bed

med oss för del tempel, hvars uppkomst du följt, frän

grundvalen upp till tinnarne, bed med oss för den för-

samling, som du länge ledt och undervisat och rört.

Det föreslår dig snart att p§ din nya plats göra hvad

du här gjort; det tyckes vara din bestämmelse att,

hvar du kommer, uppbygga, antingen Herrans hus eller

Herrans menigheter, eller bcggedera. Det är en skön

bestämmelse. Lycka dertill, och lyckosamliga gånge det

dig öfverallt, hvart du flyttar din herdestaf, dina stora

gäfvor, ditt klara sinne. Farväl! — Bland byggnads-

styrelsens öfriga ledamöter är det isynnerhet en, som

utmärkt sig framför de öfriga, och tagit den drygaste

delen bäde af besvär och ansvar på sina skullror. Det

är du, Måns Pehrsson från Slongby, som från början

nitälskat för saken, och, med daglig uppoffring bäde

af tid och möda, vakat öfver och hållit tillhopa det

hela. Du har mött motstånd och misstydning, som är

det vanliga för en hvar, som vill verka med eftertryck;

men du lät icke förvilla dig deraf, utan gick alltjemt

rakt fram, utan tvekan och vankelmod, till ditt mål.

Jag säger det offentligen, utan ditt biträde, din rådig-

het, din ihärdighet, hade kyrkan icke stått sådan, som

hon i dag står. Derföre vare dig tack och heder på

denna din hedersdag, den bänk, du sitter på. Sr en
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rum, och här hor visserliga Gud. Betrakten det

rummet med vördnad, med kärlek, med till-

försigt. Betrakten det som er själs fädernesland,

som det egentliga hemmet för ert bättre väsende.

Kommen hit med eder sorg för alt få tröst,

kommen hit med eder glädje för att få tacka

och lofva! Täcker och lofver Herranom i tem-

plet; ty väl förtälja himlarne hans ära, och

fästet förkunnar hans händers verk,- men han

försmår dock icke sitt pris från menskliga läp-

par, han lutar sig fram ur molnen, när J

lofsjungen honom. Hans under omgifva er öf-

ver allt, ifrån solen till solgrandet. Men det

största undret är dock inom er sjelfva, i en

själ, som anar hans väsende, i ett hjerta, som

känner hans kärlek, som hoppas på hans barm-

hertighet. Måtte templet ej vara förgäfves byggd t,

ej vara förgäfves invigdt! Måtte Gud böja edra

hedersbänk, vore han också icke den främsta, den för-

samlingens tacksamhet nu anvisat dig. Stig fram och

böj ditt hufvud för Herran, prisa honom i din själ, att

han låtit dig se denna dagen. Dock — hvad säger

jag? Du ser honom icke egenteligen, det har blifvit

skumt för dina ögon. Men du förnimmer honom med

din inre syn, du vet och känner, att han är inne.

Din lefnads bana löper mot sitt slut, du närmar dig

med trötta steg det gemensamma målet för oss alla.

Hvila då ut, hvila lugnt i skuggan af de murar du,

framför andra, hjelpt till att resa, sof stilla i den

kyrkogärd, som du redt och bäddat. Den Högste vare

när dig till dess — och sedan. Farväl!»
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lijertan och edra S()ncrs lijertan i mäiigfaldiga

led, till att här söka och stärka sig i det rätta,

det goda, det heliga. Bojen nu alle edra hjer-

lan till Gud och anammen hans välsignelse:

Herren välsigne eder och bevare eder, m. ra.

Amen.
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Vid eii Kyrko-iiiTigiftiatg. *

lfj.enar du, att Herrans ande är så alldeles borta? **

Så frågades det fordom hos profeten Micha; och

sålunda skulle vi väl ännu ofta vara frestade

att fråga, när vi se tiden och dess riktning,

så väl i allmänhet som hos de enskilta. Det

tyckes på många ställen gå en helt annan ande

genom verlden än Herrans ande 5 en egennyt-

tans, en beräkningens, en otrons ande, som

icke tror på något annat än sig sjelf, icke

söker något annat än sin egen fördel, och lef-

ver som om jorden vore vårt enda mål, och

himmelen icke till. En sådan tanke måste

vara bedröQig och nedslående för alla bättre

sinnen. Ty hvad är det som försonar oss med

det myckna lidandet i verlden, med de olyc-

kor, som från vaggan till grafven omhvärfva

menniskoslägtet, hvad är det, om icke det hop-

pet, att Gud, ehuru på vägar, som synas oss

obegripliga, dock slutligen styr allt till det

* I Solberga, den 24 Sept. 1837.

** Micha, 2: 7.
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bäsla och förer slägtet till eU liögre, ett ädlare

inål? Försvinner deii stjeriuiii i häfderiias natt,

O hvem skulle ej då föitviila, livem ville ej

då lägga sig ner i sin graf och dö? Hvad skidle

vi göra på jorden, om Herrans ande är alldeles

borta, är helt och hållet viken deiifrån?

Men vore Herrans ande alldeles borta, huru

kunde vi då i dag stå i ett tempel, färdigt

att invigas till den andens dyrkan? Huru fyll-

de sig templen rundtomkring, huru kom det

sig, att man ännu alltjemt böjer knä omkring

altarrunden? Huru kom det sig, alt ännu, här

och der, mången ädel känsla, mången helig

lörelse klappar i menniskobröst? Nej, nej: ti-

den är väl ond, den syns oss väl, och med
rätta, vara mycket sjunken, mycket bortkom-

men från våra bättre fäders frommare tro,

kristligare sinne, saligare utsigter: — men Her-

rans ande är dock ännu icke så alldeles borta , åei\

lefver ännu i den kristna församlingen, och äfven

derutanför, den är ännu verksam i menskliga

hjertan.

Kr. åh.! Att det hos oss finnes något mera

och ädlare än kroppen, att vi äro nugot annat

och högre än djur försedda med lif och käns-

la, att vårt egentliga och yppersta väsende

är något andeligt, något osynligt och fritt och

gudomligt: — detta tyckas vi ofta glömma, och

i synnerhet, när allt går oss väl i det jordiska

och timliga. Häraf kommer det stora antalet
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af tlem som, för alt n_yltja skriftens ord, äro

kött, det vill säga, som söka intet annat än

jordiskt nöje, jordisk fördel, och anse sig

föga annorlunda än som ett slags klokare djur.

Dåraktigt och fiifängt förekommer dem allt,

som öfverstiger sinnenas fattning. Men derföre

äro de också hjelplösa och utan tröst, så snart

det jordiska begäret ej kan tillfredsställas, eller

de förlora det timliga goda, som ensamt utgjort

deras glädje. Just emot en sådan försolfning

i det timliga, en sådan försjunkning i det jor-

diska, visar sig Guds ande verksam hos men-

niskan. Han gör henne uppmärksam derpå

,

att hon måste vara något mera än blott kropp.

Han gör henne uppmärksam på krafter, som

sträfva utom det lekamliga, och slumrat obe-

märkta i hennes bröst, han rycker henne lös

från det ^^ttre, och öppnar en inre, en skönare

verld för hennes ögon, han upplyfter henne

till känslan af det, som i hennes väsende är

det renaste, det högsta, det gudomliga; han

väcker henne, med ett ord, till medvetande

af sin egen högre natur, sitt ädlare ursprung,

sin slägtskap med Gud, sin arfsrätt till odöd-

lighet. Denna tanke uppkommer sällan i verlds-

buUret, men så mycket oftare i sansningens

och enslighetens timmar. Då, i de tysta stun-

derna, när hon känner sig ensam och skiljd

ifrån verlden, hvars brusning och stoj och äflan

hon
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lioii hör pä afslåiid, då, när solen sjunker

bakom trädtopparna, eller de eviga stjernorna

gå sin stilla, sin himmelska gång öfver henne,

och själen samlar sig och blickar in i sig sjelf:

— då anar hon, att det dock måtte tinnas

något annat och bättre än det blott jordiska;

Gud h viskar i hennes Öra, att han ännu är

till, hon märker, att Herrans ande icke är all-

deles horta.

Men just härigenom erinras äfven nien-

niskan om ett högre, ett osynligt inflytande

af den anden, hon påminnes om en verkan

ofvanifrån. Vanligtvis aktar vårt sinne endast

på de intryck och verkningar, som komma
utif7'ån, och de fleste äro ej vane att vänta sig

något inflytande från annat håll. All verkan

från en högre, osynlig verld, förekommer mån-

gen, kanske de flesta, till eji början, antingen

omöjlig, eller åtminstone oviss och tvifvelaktig.

Och likväl är det just detta inflytande ofvan-

efter, och icke utifrån, ifrån himmelen och

icke från jorden, som vi måste erkänna och

antaga, om andens verkningar hos oss skola

vara möjliga. J hafven ju hört huru Guds

ande fordomdags blef utgjuten öfver Kristen-

domens första förkunnare och bekännare. Det-

samma kan och bör äfven, om också i ringare

mån, gälla för oss. Såsom menniskor, och i

synnerhet som kristna, slå vi på gränsen mel-

20
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lan Lveiiue verldai-, och ha borgaierält i begge.

ÄiVeii vår ande slår i sammanhang med en

högre tingens ordning, ätVen till oss kan en

verkan nedstiga ifrån höjden, ett hemligt band

förenar äfven oss med vår Gud och skapare.

Om J endast samlcn edra sinnen, och gifven

akt på ert eget inre, och livad der uti föregår,

så skolen J ej kunna neka, att J någon gång

kännen er plötsligt fattade, eller djupt rörda,

eller eftertryckligt varnade, eller kraftigt upp-

muntrade och mäktigt drifna till det goda. J

skolen icke kunna neka, att det mången gång

är er obegripligt, h varifrån kraften och trösten

och ljuset kommer, som uppgår uti ert inre.

J skolen icke kunna neka, att det är heliga

röster från en annan verld, som stundom låta

höra sig i ert bröst. — Följen dem, följen dem,

för att med hvarje dag blifva bättre och ädlare.

Våren uppmärksamme på alla dylika rörelser;

ty de äro verkningar af Guds ande i menni-

skan: de hafva sinsemellan ett sammanhang,

en afsigt, en betydelse: de komma icke tillfäl-

lighetsvis, utan utgöra ett enda fortgående nå-

deverk: er väckelse, er upplysning, er bättring,

er helgelse, er själs eviga frälsning är det ver-

kets ändamål. J skolen icke ångra en dylik

uppmärksamhet på livad som föregår inom er.

Ty det uppenbarar icke blott ert innerstas

hemligheter, det låter er icke endast se in i
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själens verkstad, utan det öfvertygar eder äfven

derigenoni, att Herrans ande icke är så alldeles borta.

Och härigenom, kristelige åhörare, lären

J äfven att inse och värdera de öfverjordiska

förhållanden och den andeliga förening, hvaraf

er egen ande är mäktig. J sanning, det är

en förening, som i vidd och omfång, i höghet

och värde, öfverträffar hvar och en annan, som

finnes på jorden. Ty hvad innebär väl en he-

lig och allniännelig kyrka, hvad betyder det

helgamanna samfund, hvartill J hören? Är det

icke stiftadt att vara ett heligt förbund för

sanning och rätt, för dygd och fromhet? Är

det icke stiftadt för att småningom samla alla

jordens folkslag till en enda, Guds och Jesu

Kristi församling? Var och är icke dess afsigt

den, att genom kraften af en gemensam tro,

genom bandet af en gemensam kärlek, genom

gåfvan af ett himmelskt hopp, förena alla de

bästa och ädlaste menniskor på alla tider och

ställen, och genom fortfarande utveckling bilda

dem för Guds rike? Och är icke en sådan afsigt

till en stor del redan vunnen? Uppstod icke

derigenoni redan på Kristendomens första tider

en förening af ädla menniskor, som älskade

Gud och höllo hans ord? Har icke denna före-

ning sedermera utbred t sig ibland folken, och

vunnit medlemmar bland alla jordens slägten?

Omfattar icke kristna församlingen hela den

bildade verlden, och räknar, ifrån många år-
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hundraden tillhaka, ibland sig jordens yppersta

och ädlaste männer? Står hon icke slutligen i

förbindelse med Guds högre församling i him-

len, med de högsta väsenden i skapelsen, ja,

med Gud sjelf? H vilken förening, mine bröder,

hyilken hög och underbar förbindelse, hvilket

omfattande helgamanna samfund! Derigenom åren

J komne till lefvande Guds stad, såsom Aposte-

len säger, det himmelska Jerusalem, och till den

otaliga englaskaran, och till de förstföddas försam-

ling , som i himmelen äro heskrifne , och till Gud,

som alla dömmer , och till de fullkomliga rättfärdigas

andar. Lycksaliga prisar jag eder, om J veten

med er sjelfva, att J tillhören en sådan före-

ning i verkligheten, och icke endast till nam-

net. Ty en sådan förening, ett sådant helga-

manna samfund, det bevisar mera än allt annat,

att Herrans ande icke ännu är alldeles borta.

Men skall den anden kunna verka utan

hinder från er sida, så masten J äfven akta

på det osynliga mål, hvartill er egen ande bör

sträfva. Hvad jorden synes er ha önskansvärdt,

livad som der visar sig såsom målet för edra

bemödanden, detta kan ju omöjligen utgöra ert

lifs yttersta och högsta bestämmelse. Såsom

fria och sjelfständiga väsen tillhören J ju en

verld, som står högt öfver allt jordiskt. För

att förbereda er till den, för att invigas i dess

förbindelser, masten J vara öfvertygade, att

ert lifs rätta mål ej kan ligga annorstädes än i
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det osynliga, i det förlofvade landet ofvanora

skyarna. Det kan icke heller, under det J

vandren härnere, bestå i annat än i en helig

öfverensstämmelse med andarnas fader, med
Gud och den han sändt hafver. Att härigenom

bli alltjeml visare och ädlare, alltjemt bättre

och mer rättskaflens, alltjemt ifrigare för det

goda, enigare med Gud, värdigare en närmare

gemenskap med honom: — detta är dock ett

skönt och herrligt mal, som står högt öfver

jorden och dess små, förgängliga omsorger. Fat-

len J det målet rätt i ögonen, så måste det

utvidga er synkrets åt himmelen, det måste

lifva heliga tankar och beslut inom er, det

måste ingifva er ett saligt hopp, icke blott

för lifvet, ulan för döden. Ty ju mera vår

själ vaknar till klart medvetande, ju bättre

hon lär känna sin bestämmelse och sitt värde;

ju mer tydligt blir det oss äfven, att vi här

på jorden icke kunna önska oss någon varaktig

stad, och att det först är döden, den bleka

ledsagaren, som förer främlingen till sitt rätta

fädernesland. Det är genom sådana tankar

som vi lära känna livar vårt stamträd växer,

och inse vår slägtskap med hvad oförgängligt

är, med andarnas bättre verld. Ty till henne

höra de högre väsenden, till hvilka vi sjelfve

böra räkna oss; ifrån henne kommer den kraft,

som genomtränger och upplifvar vårt inre, för

henne bli vi genom Herrans ande förberedda
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och helgade. Och derigenom måste äfven dö-

den, när han kommer, synas oss som en väg-

ledande engel, som fattar den vilsnes hand,

och leder honom, ur lifvets mörka irrgångar,

opp i ljuset till sin faders hus. Lycklig den,

som sålunda betraktar honom, och på randen

af sin graf kan utropa med Aposteln: den oss

heredt hafmr , är Gud, hvilken oss panten gifvit

hafver, som är anden! Lycklig den, som i sin

sista stund, i djupet af sin själ känner sig

öfvertygad, att Herrans ande icke är alldeles horta!

Det är åt den anden, som J upprest detta

tempel, det är till dess dyrkan, som jag i dag

inviger det. Måtte han dyrkas der i from an-

dakt, i salig hängifvenhet, af er och edra efter-

kommande i många århundraden! Måtte han

verka der, i många århundraden, till öfverty-

gelse, till bättring, till helgelse! Och dertill

önskar jag er nåd och välsignelse a^ honom, som

rikeliga förmår göra, öfver allt livad vi bedje eller

tanke: honom vare ära och j^ris i församlingenf

ifrån nu och till evig tid.

Kristelige åhörare af Solberga församling!

J hafven här uppfört ett tempel, vackert,

prydligt, ansenligt för en så ringa församling.

Det har skett utan att .1 derför anlitat något

offentligt understöd, genom edra egna medel,

samlade för det mesta ur fattigdomens hus,
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men framburna med gladt mod och välment

förtröstan på allaret. Herren har lagt sin väl-

signelse dertill , och de ringa skärfverna ha

växt och fiirkofrat sig till en skatt, som räckt

till att bestrida tempelbyggnaden. J hafveii

dervid ej heller varit biträdde eller ledde af

någon enda ur de så kallade högre samfunds-

klasserna. Församlingens presterskap var af

sjuklighet och andra omständigheter hindradt

att föra någon verksam uppsigt öfver arbetet,

och J voren öfverlemnade åt er egen omtanke,

förstånd och nitälskan. Men er byggnadssty-

relse, vald ibland allmogen, ledde och fullän-

dade dock verket med ihärdig drift och rådig-

het. — Och sålunda står då det nya templet,

ett minnesmärke af folkets fromma nit och

vackra omtanke, och predikar icke blott om
allmogens tro, utan äfven om dess förstånd

och konsterfarenhet. Det står gladt och solar

sig på sina Solberga-höjder, och blickar vida

ut öfver nejden, och fröjdar sig i det eviga

ljuset. Ty det eviga ljuset är det, som skall

samlas der, det är dess läror, som skola der

förkunnas, dess rätter, som der skola förklaras.

Jag har vigt och helgat det i dag till en bo-

ning för Herrans ande, som icke är alldeles borta.

Måtte han aldrig vara borta derifrån, utan

stiga ner och bo och vistas derinne, så ofta

som tempelportarna springa opp, och försam-

lingen strömmar in, och bönen h viskar till
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Gud, och sången brusar till hans ära I Måtte

han trifvas och röra sig och verka derinne, så

ofta ordet förkunnas, så att begreppet klarnar,

och hjertat be vekes, och sinnet lyftes ifrån

jorden! Och när de hemlighetsfulla, de under-

bara gåfvorna kringbjudas här kring altarrun-

den, måtte de då verka som de böra, till

åminnelse af den största, den kärleksrikaste

uppoffring på jorden, till tro, till försoning,

till salighet! Och sker det sålunda, då ar tem-

plet icke förgäfves bjggdt, icke förgäfves in vigd t.

Då står det genom många tidehvarf och pekar

med sin tornspira åt himmelen; och edra söner,

och edra söners söner, församla sig dit, och

hämta tröst och hopp och hugsvalelse under

de vigda hvalfven. Och när de tröttnat af sin

vandring, då lägga de sig ner i skuggan af den

helgedom, som fröjdade och tröstade dem me-

dan de lefde; då hvila de ut i odödlighetens

åkerland, i salighetens vagga härutanföre. Frid

och välsignelse vare öfver kyrkan och öfver kyr-

kogården, öfver de lefvande och de döda! Frid

och välsignelse vare öfver alll och öfver alla

!

Amen.
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